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 لوصأ
 ىحيراتلا ثحبلا

 فيلأت

 هط نونذ دحاولا نبيع .د .أ

 يمالسإلا رادملا راد



 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 ةداعتسا قاطن يف هنيزخت وأ باتكلا اذه رادصإ ةداعإب حمسي ال
 يطخ نذإ نود لاكشألا نم لكش ياب هخاسنتسا وا هئقن وأ تامولعملا

 .رشانلا نم قيسم
 قلل موطخو ءيعمجمل لو موعأ نأ خادتك طممأع مرجوزن طغ عممولب معلم هع اءفسذسنأ اعل اد

 ةمإب ؛ةهررص نو طن عفوت مصعممم, عاعءئئممتع نع هتععطقم أما, هعارتلنصع مام ننوزتإلا6 85,

 عمر لجو هع طن قمؤن ادا هركم 2162 ذهنه هع عامأعانوأ ةزذاعمب طتاطفالا طع مالك

 معرس ووزوم أم سم نأمم 05 طع مالطأأ 5221

 لوألا ةعبطلا

 يجنرفإ 2004 حتافلا / ربمتبس / لوليأ

 2004 /5923 يلحملا عادبإلا مقر
 |5181 207-29-9059- (يل ودلا عاديإلا مك رز كيمد ر

 ايبيل  يزاغنب /ةينطولا بتكلا راد

 شوقن :فالغلا عمنفستت

 يمالسإلا رادملا راد

 5 قباط :جيجحو تاحرف ةيانب . هللا رصن يداه عراش ,ةئوبطلا . اليتاش دارتنسوتوأ 0

 هدي ءامهمز (ة:!مءم.عمساط :ينورتكلإ ديرب 00961 1 . 542778 :سكافو فئاش 03 933989 :ي ويلك

 ناثيل - توريب 14/6703 .ب.صمب ..”

 دوس .نعو اوم امك ورم ين ورتكلإلا عمق وملا

 13498 : :بء.ضص رضخألا قوسلا ءينامهدلا ةيواز : ةيفاقثلا ةيمنتلاو عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ابوأ راه عنّروت

 00218 . 21 . 3407011 :سكاف - 00218 . 21 . 3407013 - 00218 . 21 . 3407014 - 00218 . 21 . 347010 :فئاق

 هوطمماك 6: ر9900.6670 . يمظعلا ةبريفامجلا سلبا رط



 يتلا ةيساردلا داوملا مهأ نم يخيراتلا ثحبلا جهنم ةدام دعت

 ةيقب دامتعال كلذو .ةيعماجلا ةلحرملا يف اهتساردب خيراتلا ةبلط ملطضي

 ثوحبلا ةباتك يف ةعبتملا قئارطلاو «هبيلاسأو ثحبلا ةيفيك يف اهيلع داوملا
 يدي نيب نوكت نأ بجو ةيمهألا هذهل ًارظنو هذه ىلإ رظنلابو .ةيخيراتلا
 يتلا جهانملا تادرفمو مجسنت ثحبلا لوصأ نع ةلصفم ةدام ةيلطلا

 ديدعلا دوجو نم مغرلا ىلعو «ةيساردلا ةنسلا ءانثأ يف اهتيطغتل تعضو

 بعص اهضعب نإف ءعوضوملا اذه ةجلاعمل تسرُك يتلا بتكلا نم
 اهضعبو «تابتكملا يف ةدودحم خسن وأ ةخسن الإ هنم رفاوتي الو «لانملا

 طاقن يف عسوتي هنأ وأ «ةداملا هذهل ةررقملا تادرفملا يطغي ال رخألا

 رظنلابو ءاذهل .ةيخيرات ريغ ىرخأ تاصاصتخا نمض لخدت اهنع ةجراخ

 ةيلكب خيراتلا مسق يف ةديدع تاوتسل ةداملا هذه سيردتب يمايق ىلإ

 بلاطلل اليلد نوكيل ءاهنع يجهنم باتك عضوب تفلك دقف «ةيبرتلا

 . ةيخيراتلا ةيملعلا ثوحبلا ةباتك ةيفيك يف ثحابللو

 يف بتك ام ىلإ ًاديدج أئيش فضأ مل يننأب فارتعالا بجيو
 تارشع ذنم هسسأو هدعاوق تتبث يذلا «يخيراتلا ثحبلا لوصأ عوضوم

 .اهيف ضومغ ال «ةلهس ةدام يبالطل مدقأ نأ تلواح ينتكلو: ؛نيفشلا

 بلاط صاصتخا ميمص يف لخدي ال امم يريغ هيف بهسأ ام تزجوأف
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 230 نس ل سس يبببييييبيبيببيبي لل وجوه يييييييييسسسسس ب77 _--_ ريس سس 702-١ عيععص

 ءيخيراتلا فيلأتلا لقح يف ًالعف ثحابلا هجاتحي اميف تلصفو خيراتلا
 نوكتل «باتكلا اذه ىف اهنم ترثكأ يتلا جذامنلاو ةلثمألا ىلع ًادمتعم
 لوصف ضعب نم تلعج دقو عوضوملا نع هسرديو هؤرقي امل ًايلمع ًاقيبطت

 ملو .شماوهلا نيودتو «ةباتكلاو فيلأتلا ةيفيك يف ةيقيبطت جذامن باتكلا

 هيلع ًاليلد باتكلا اذه ىف تركذ الإ «ثحبلا ةباتكب قلعتي أرمأ ركذأ

 اهلك تءاج «ثحبلا يف ىرخألا تارقفلا نم اهريغو قحالملاو ةمتاخلاو
 . عيضاوملا هذه ةباتك ءانثأ يف هلمع بجوتي ام ىلع ةلثمأو ةلدأ

 باتكلا نم لوألا بابلا نوكي نأ يجهنملا ميظنتلا بلطت دقو

 يف ىرخألا مولعلاب هتقالعو هجهانم روطتو خيراتلا موهفمب قلعتي يذلاو
 نأ ثحابلا وأ بلاطلا ىلع بجي يتلا تامولعملا جردتل كلذو ةيادبلا
 .هيف فيلأتلا وأ ةباتكلا مضخ يف لخدي نأ لبق عوضوملا نع اهفرعي

 نأ نم دبال نيذلا ددجلا ةبلطلا ىلع ءصاخ لكشب ءرمألا اذه قبطنيو
 تفولا يف هب مامتهالاو هتدئافو هتسارد ىودج امو خيراتلا وه ام اوفرعي

 .هيف ثوحبلا باتك يف اوعرشي نأ لبق رضاحلا

 دق هتبلط نأ ىأرو ءاش نإ ةداملا سيردتب علطضي نمل نكميو

 ءهروطتو خيراتلا ىنعمب ةصاخلا تاليصفتلا اهيف اوزواج ةلحرم ىلإ اولصو
 ىلإ لوألا بايلا ةسارد رخؤيو ةرشابم يناثلا بابلا نم مهعم أدبي نأ
 .ةيساردلا ةنسلا نم يناثلا فصنلا

 لوألا لصفلا يف ضرعّتسا ءلوصف ةئالث لوألا بابلا نّمضت دقل

 رضاحلاو يضاملا يف هتيمهأو هتدئافو هفيرعتو خيراتلا ىنعم ءاهنم

 لصفلا يف تّمتو خرؤملا اهب زيمتي نأ بجي يتلا تافصلاو لبقتسملاو
 اهضعبب ماملإلا نم خرؤملل دب ال يتلا ةدعاسملا مولعلا ةشقانم يناثلا

 عاونأ ىلإ جاتحي خيراتلا سرادف .هجو ريخ ىلع هتمهمب موقي نأ عيطتسيل



 7 ةمدقملا

 طاشنلا تالاجم عيمج لوانتي خيراتلا نأل «ةيناسنإلا مولعلا نم ةفلتخم

 اهطابتراو اهتقالع ىدم نايب عم مولعلا هذه مظعم تشقون دقو يناسنإلا

 ثحبلا جهانم روطتو ةأشن لوانت دقف «ثلاعلا لصفلا امأ . خيراتلاب

 هيف تّمتف ءرضاحلا تقولا ىتح روصعلا مدقأ ذنم يخيراتلا نيودتلاو

 ةيقيرغإلا نيتراضحلاو «ةميدقلا تاراضحلا يف نيودتلا ىلإ ةراشإلا

 ذنم ابوروأ يف يخيراتلا نيودتلاو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلاو ةينامورلاو

 .ثيدحلا رصعلا ىتحو ىطسولا روصعلا ةيادب

 لوصأ لوانت يذلا يناثلا بابلا ةدام حيضوتل لوصف ةعبرأ تسْرُكو
 نع ةلصفم تامولعم لوألا لصفلا نّمضت دقو «ثيدحلا يخيراتلا ثحبلا

 لوصألا عمج مث ؛هل ةمزاللا ةطخلاو «ءثحبلا عوضوم رايتخا ةيفيك

 يف ةمدختسملا قئارطلاو تامولعملا نيودت ةيفيكو «ًايلخادو ًايرهاظ اهدقنو

 ةراشإلا تمت «ةباتكلاو ضرعلل صصخ يذلا يناثلا لصفلا يفو ؛«كلذ

 بولسألا ةيمهأو «ليلعتلاو جاتنتسالاو داهتجالا مادختسا بوجو ىلإ

 ةباتك ةيفيكو سابتقالل صاخ ثحب صصخ كلذك «ثحبلا يف مدختسملا

 ثيح «؛شماوهلا يف تامولعملا قيثوت بيلاسأو «ءيشاوحلا وأ شماوهلا

 لصفلا امأ .اهنع ةلصفم جذامن ركذ عم ةلاح ةرشع ىتنثا ىلإ ةراشإلا تْمت

 بيلاسألاو اهعضو ةيفيكو «ةفلتخملا ثحبلا ماسقأ لوانت دقف ثلاثلا

 ءعجارملاو رداصملا ةديرج ىلإ ناونعلا ةحفص نم اهتباتك يف ةعبّتملا

 ماعلا لكيهلاو ةمدقملاو ثحبلا تايوتحمو ريدقتلاو ركشلاو ءادهإلاب أرورم

 عبارلا لصفلا يف متو .ةينملا سراهفلاو قحالملاو ةمتاخلاو .ثحبلل

 لك اهيف رفاوتت ةيفاضإ ةمدقم ةباتك بوجوو يخيراتلا ثحبلاب رمألا اذه
 عابتا نع ًالضف اذه «ققحم باتك يأ ةيادب ىف ىملعلا ثحبلا تاموقم

 دنع اهدامتعا بوجو ىلع نوققحملا قفتا ىتلا دعاوقلاو ةيملعلا بيلاسألا
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 0 ليحتلاو دقنلا دعاوق 0 وبلا ةمهمب 000

 يهف .ثحبلا يف تمدخعتسا يتلا عجارملاو رداصملا ىلإ ةبسنلاب امأ

 نع ثيدحلا ءانثأ يف اهركذ مت ةيثارت ةيلوأ رداصم اهنم ءةعونتمو ةريثك
 نالعالاو ءنودلخ نبال ةمدقملا لثم هفيرعتو هتدئافو خيراتلا ةيمهأ

 وأ ءتاحلطصملا ضعب حرشل وأ .يواخسلل خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب
 حاحصلا راتخمو ءروظنم نبال طيحملا برعلا ناسل لثم .ةضماغلا يناعملا
 تسرهفلا باتك لثم ؛تافلؤملا نع ثيدحلاب ةصاخ. بتك اهنأ وأ «يزارلل

 ةيلوأ رداصم تمدختسا دقو ةفيلخ يجاحل نوئظلا فشكو «ميدنلا نبال

 ثحبلا ضارغأ ةمدخل اهنم ةيقيبطت جذامن ذخأو اهب داهشتسالل ىرخأ

 ةيبرعلا ةراضحلا يف يخيراتلا نيودتلا نع مالكلا دنع اميسالو ؛هقيثوتو

 .ةيمالسإلاو

 ملعب صاخ وه ام اهنمف .أريبك ًاعونت ثحبلا عجارم تعونت دقو
 فيك باتك بتكلا هذه ةمدقم يف يتأيو «هتيمهأو .همهف ةيفيكو خيراتلا
 "خيراتلا ةركف»و سروهل «خيراتلا ةميق»و كلشتوجل «خيراتلا مهمن
 بتكلا هذه تمهسأ دقو «قيرز نيطنطسقل «خيراتلاو نحن»و دووجنلوكل
 رثآلا اهل ناكو ؛باتكلا ثحابم تمدخ ةيفاو تامولعم ميدقت يف ًاعيمج
 يخيراتلا ثحبلا جهانمب ةصاخلا بتكلا تدافأو هنيوكتو هئانب يف ريبكلا

 اذه ىف ريشأو .«ثيدحلا ثحبلا لوصأب ةصاخلا لوصفلا نيوكتو ةماقإ يف

 | ولجنال فيلأت ةيخيراتلا تاساردلا ىلإ لخدملا باتك ىلإ لاجملا

 نع مهتامولعم لج نيقحاللا باّنكلا مظعم هنم دمتسا يذلا ءسوبونيسو
 .؟خيراتلا حلطصم» هباتك يف متسر دسأ ءالؤه نمو ءعوضوملا اذه

 يف يودب نمحرلا دبعو «يخيراتلا ثحبلا جهنم» هباتك يف نامثع نسحو
 . ؟يملعلا ثحببلا جمانم» هباتك



 ا ل بإب إل ب بس حسساااااسسسس ا ب سس.

 عوضوم يف ةفلؤملا بتكلا ىلع اريك باتكلا اذه دامتعا ناك كلذك

 باتك بتكلا هذه ةمدقم يف ىتأيو ةيملعلا ثوحبلا ةباتكو ثحبلا ةيجهنم

 انيعم ًاضيأ هرودب ناك يذلا «يبلش دمحأل «ةلاسر وأ ًاثحب بتكت فيك»
 يف سحلم ايرث مهنمو ؛هيلع اودمتعا نيذلا ,برعلا نيفلؤملا نم ريثكل
 يف ضايفلا هللادبعو ؛«نييعماجلا بالطلل ةيملعلا ثوحبلا جهنماا اهباتك

 وأ اثحب بتكت فيك» هباتك يف بوقعي ليمأو :«ًأجهنمو ةركف خيراتلا» هباتك
 'ةيجهنملا يف ثحابلا ليلد» هباتك يف شوحوب رامعو ؛«ثحبلا ةيجهنم
 .؟ةيعماجلا لئاسرلا» ةيباتكو

 ةباتك لاجم يف ةفورعملا ةيزيلكنإلا بتكلا ضعب ًاضيأ تدمتعا دقو

 :(<. 7الئ26180) باتك اهلئمو ءةصاخب خيراتلا ثروحبو ةماعب ثوحبلا

 (8. باتكو ءفللدعسما [0, درتاعرو ه6 1عرم 22 معمر 1طعععك ه0 2زوةعماف(مهو)

 اللمع 8380 عوعفعاتدرو 1ع 8همعمو هعمل : انطعاتعط همل ا)١ ةكسعمأإل)

 , [لا ذا نهرزن مخ 0انألع عه ملح هصععل 5انلز' :(1.0. 8:ة2لنو) باتكو ء2ءمواك

 ثحبلا دعاوق نم ريثكلا قيثوت يف ريبك رود بتكلا هذهل ناكو

 جهنملا اهيلع موقي يتلا سسألا نم اهريغو ءشماوهلا تيبثت ةيفيكو
 .ةيملعلا ثوحبلا ةباتك يف ثيدحلا

 قيقحت لاجم يف رمل بتكلا ضعب دامتعا مت دقف أريخأو

 ديعلا «اهرتشتوا نص صنلا :ىيقحت# تانك" انيس كلو ةيمرعلا تال هعمل
 نيدلا حالصل داس طخ عت ريقحت دعاوق» باتكو .«نوراه دمحم مالسلا

 رصتقي يناثلا باتكلا نأ نيح يف «ليصفتلاب لوألا باتكلا زيمتيو ءدجنملا

 باتك ىلإ ًاضيأ ريشأ امك .ءقيقحتلل ةبولطملا دعاوقلا 0 زاجيإ ىلع

 يكم يماسو يسيقلا يدومح يرونل ؟"اهرشنو صوصنلا قيقحت جهنم»

 . ىناعلا

 يذلا فدهلا ىلإ لوصولا يف تقفو دق نوكأ نأ وجرأ ماتخلا يفو
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 انأ امق ءهدوصقم ريغ وهس كانه ناك نإ ًاروكشم ينهبني نأ ميركلا ءىراقلا

 يف ةئملاو دمحلا هلو هدحو هلل لامكلاو هعسو ىف ام لذب ملع بلاط الإ

 .نيعتسن هبو رخآلاو لوألا

 هط نونذ دحاولا ديع

 درا



 لوألا بابلا

 هجهانم روطتو خيراتلا موهفم

 ىرخأللا مولعلاب هتقالعو



 ديس ب



 لوألا لصفلا

 خرؤملا تافص «2كهتدئاق ,هقيرعتو خيراتلا ةيهام

 ؟رضاحلا تقولا يف هب مامتهألاو هتسارد ىودج امو خيراتلا وه ام

 ىلوألا لوصفلا هب حتفتستو ملعلا اذهب نيصتخملا ةنسلأ ىلع ددرتي لاؤس

 هدئاوف ىلع عالطالاو هتسارد يف قمعتلاو هراوغأ ربسل ةسّركملا بتكلل

 : يتآلا لاؤسلا عضو مهدحأ نإ لب «هايازمو

 داجيإ يف ًابحو ديكأتلا يف ةدايزو «هباتكل ًاناونع ”[خيراتلا وهامد

 .هنم ةدافإلاو هتسارد ىلإ نيعلطتملا ليلغ ىفْشُي يذلا بسانملا باوجلا

 خيراتلا ىنعم ديدحت اهنم ٠ ىكش تاالاجم نيئحابلا تامامتهأا تلمش دقلو

 سسألاو ءاهنيودتو قئاقحلا يّرحتل يضتقملا بولسألاو هعوضوم روطتو

 لوصأب ًاعيمج تاعوضوملا هذه ةسارد فّرعتو ليلعتلاو ريسفتلا ىف ةماعلا

 202(2 «برعملا لجس ةسسؤم :ةرهاقلا) دومحتم يدمح لمحل : ةمح رت «راكدرودأ قافإ



 خي دراتلا ةفرعم ىلإ ةيدؤملا لبسلا عيمج لمشت يتلا (1118:ههومدمطإل) خي راتلا

 .7.هريسفتو هتفسلفو هتيمهأو

 (11زؤ(همب) لثم ةيحلا تاغللا ضعب يف (خيرات) ةملك لمعتست

 (مكنوئو2ز) و «ةيناملألا (©6ءوعطنءط:ع) و ةيمسنرفلا (1115:هزئع)و .ةيزيلكنإلا

 ةفرعمل لوذبملا دهجلا نعو «ةرات يرشبلا يضاملا نع ريبعتلل «ةينابسألا

 ء«ىرخأ ةرات عوضوملا اذهب ينعملا ملعلا وأ هرابخأ ةياورو يضاملا كلذ

 نيذه نيب زييمتلل ىتش تالواحم نييبرغلا نيثحابلا ضعب لواح دقو

 ىلع (ىربك 11) ب (1ةز(هذ:©) ًالثم نييسنرفلا يضعب قلطأف «نيينعملا
 لاراتحو هي ينعملا ملعلا ىلع (ىرغص ط) ب (طو:هأ:)و ءيضاملا

 ةملكلا رذج نع أاثحب «ةينانويلاو ةينيتاللا نيتغللا ىلإ عوجرلا نورخآ

 ةملك نأ ىلإ ؛« ”سروه فزوج راشأ دقو «يقيقحلا اهانعم ىلإ فرعتلل

 يذلا وه (ط:5:00) روتسيإلاف (ةيؤرلا) ىلع اهرذج لدي ةينانوي (0(1115أ:)

 ةيزيلكنإلا (8ااؤه:0) ةملك امأ .«. . .ًادهاش ماق يذلا تئش نإ وأ ءىأر

 تناك اهنأو ملعتلا ىنعمب «ايروتسها ةيقيرغإلا نم ىرخألا يه تقتشا دقف

 امظنم ادرس «سيلاطوطسرأ يقيرغإلا فوسليفلا اهمدختسا اميسحب ينعت

 ةبئرم ريغ مأ ًاينمز ًابيترت ةبّثرم تءاج ءاوس ةيعيبطلا رهاوظلا نم ةعومجمل
 ينعتل (1ة:56همن) ةيزيلكنإلا خيراتلا ةملك تروطت مث 0 .درسلا كلذ يف

 ذاتسألا موحرملا لضف ىلإ ريشأ نأ «ليمجلاب فارتعالا باي نمو يلع بجاولا نم ىرأ (2)
 ناكو ءعوضوملا اذه ةسارد ىلإ انهابتنا هجو نم لوأ ناك يذلا ؛حلاص يكز روتكدلا

 1963 يماع دادغب ةعماج /ةيبرثلا ةيلكب فرشلا سرد يف انيلع اهاقلأ يتلا هتارضاحمل

 . ليقتسملا يف اهنم ةدافإلاو ءاهريوطتو :ةداملا هذه باعيتسا يف حضاو رثأ . 64

 .13 ص :(1979 «نييالملل ملعلا راد ءتوريب 4 ط) خيراتلاو نحن قيرز نيطنطسق )3(

 ؛ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم .؛توريب) نزاخلا ةبيهو بيسن خيشلا ةمجرت . خيراتلا ةميق )4

 .9 ص .(4

 وبأ ىفطصم دمحأو ؛فراع ناميلس ةدئاع ؛ةمجرت ءخيراتلا مهفن فيك كلشتوج سيول (5)

 .55 ص :(1966 «يناتبللا باتكلا راد .توريب) ءةمكاح



 15 ظ ٠ خرؤملا تافص «هتدئاف ءهفيرعتو خبرانلا ةيهام

 ًابيترت ةيّترملا ةيناسنإلا لئاسم اميسالو «ةيعيبطلا رهاوظلا درس بلاغلا يف

 . *'«ةيناسنإلا يضام» ينعت عئاشلا ماعلا اهموهفم يف تحبصأو ًاينمز

 دقو ةددعتم ناعم ىلع لدت (خيراتلا) ةظفل نإف ةيبرعلا ةغللا يف امأ

 ديدحتو تقولاب مالعإلا نم اهنأ حجرملا نكل ءاهلصأ يف ءاملعلا فلتخا

 خيراتلا نأ تركذف «ىنعملا اذه ىلإ ةيبرعلا مجاعملا تراشأ دقو ءنمزلا

 ,””هتقو ءاذك مويل باتكلا خّرأ لاقي ءهلثم خيروتلاو تقولا فيرعت وه

 ؛ةيسرافلا ةغللا ىلإ ةملكلا هذه قاقتشا عجري نأ ءامدقلا ضعب لواح دقو

 اهوبّرعف «رهشلا ءدب نييعت اهب داري يتلا «زور هام» نم ةذوخأم اهنأ معزف

 ال ديعب قاقتشا اذهو «”خيراتلا اهنم ردصملا اولعجو «خرؤم» اولاقو

 نم بلغألا ىلع وهو ؛يسرافلاو يبرعلا نيظفللا نيب براقت يأ هيف رهظي

 دقو «يسراف لصأ ىلإ يبرع ملع لك بسنت نأ لواحت يتلا ةيبوعشلا ريثأت

 ةميدقلا ةيبرعلا تاغللاب تاملكلا هذه ةلص لامتحا ىلإ ًاضيأ مهضعب راشأ

 رمقلا اهانعم يتلا ؛حيراي» ةملك نيبو اهنيب ةبارقلا حولت ثيح (ةيماسلا)
 «خرو# اهرذج نأ حججرملا نكل «**”ةيربعلا يف رهشلا اهانعم يتلا ؟حرياو

 نم سيلو ةيبونجلا نميلا ةغل نم ذوخأم هنكل ًاضيأ ميدق يبرع رذج وه
 ,()/1ةيومانمالاط) ثويلغرم ىلع ادامتعا ''”ىفطصم ركاش ركذيو «ةيربعلا

 .56 - 55 ص هسفن مجرملا (6)
 فررعملا يراصتنألا مركم نب دمحم نيدلا لامج لفقلا وبأ ءلاثملا لجبس ىلع رظنا قولا

 :«خرأ» :ةدام .(1970 ؛.برعغلا تال راد ؛توريب) طيحملا برملا نال ءروظنم نياب

 ؛ةلاسرلا راد ءتيوكلا) حاحصلا راتخم :ءيزارلا رداقلا دبع نيب ركي يبأ نب دمحم

 .؟خرأل»ا :ةداه (2

 تاروشنم :توريب) ءايبنألاو ضرألا كوفم ينس خيرات ؛يئاهفصألا نسحلا نب ةزمح )8( ١

 .12 نص ؛(ت.د ؛ةايحلا ةبكم

 باتكلا راد .توريب) :(4) مقر ةيمالسإلا قراعملا ةرئاذ بتك .خبراتلا ملع بك )9(

 .27 ص :(198] « يتانيللا

 250 49/1 :(1978 ءنييالملل ملعلا راد :توريب .«2ط) نوخرؤملاو يبرعلا خيراتلا 610)

 - روطتو خيراتلا موهغم* ؛يرهاوجلا دمحأ دامع : نقيا رظناو «50ص «ع(1) شماه



 هر

 يه ةميدق ةيبرع تاغل يف ةدوجوم ؟خرو» ةملكلا ىتغيص ىدحإ نأ

 'رهشلا# ينعت : : يتلاو ةيبونجلا ةيبرعلاو ةينايرسلاو ةيربعلاو ةيدكألاو ةيقينمفلا

 .هرمقلا» وأ

 ال رمقلاب مهروهش نودّدحي اوناك ءامدقلا برعلا نأ ظحالملاو
 عبتم وه امك مايألا نود يلايللا ىلع مهخيرات نونبي اوناك مهنأو «ءسمشلاب
 وه اهرمأ أدبم يف ناك «خيرات" ةملك ىنعم نإف اذل ءيرجهلا ميوقتلا يف

 نم ثدح نمز ديدحت يأ ؛ماعلا تيقوتلا راصف عستا مث ءرهشلا ديدحت
 نم هسفن ثدحلا ةياور لمش ىتح ةملكلا هذه موهفم روطت مث «ثداوحلا
 يحالطصالا اهانعمب ةملكلا هذه نكل ,11!ىادزأ ةهج نم هديدحتو ةهج
 .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا يف الو ميركلا نآرقلا يف رهظت مل فورعملا

 مث ةيبونجلا ةيبرعلا شوقنلا يف ميوقتلا ىنعمب مدختست تناك اهنأ ًاملع
 نيح (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع يناثلا يدشارلا ةفيلخلا اهمدختسا

 يدربلا قاروأ ىدحإ يف حالطصالا اذه درو دقف .«يرجهلا ميوقتلا لخدا

 تناك ةملكلا نأ ىلع لدي ام :(م642 /ه22) ةنس ىلإ اهخيرات عجري يتلا

 02! نيحلا كلذ يف ةفورعم

 تأدبف ءراوطأ ةدعب تّرم دق ةملكلا هذه نإ أذإ لوقلا نكمي
 نأ دعبو «لوألا مالسإلا ردص يف تيقوتلاو ميوقتلا عمي: الوأ !اهتريِتسَم

 ليجست وه رخآ ىنعم تبسك «ىنعملا اذهب تقولا نم ةرتفل تمدختسا

 حالملا ىبحي مشاه فيلأت .خيراتلا ةفلف يف تاسارد :باتك يف لصف «يخيراتلا ركفلا -
 .1312 ص ,(1988 ءرشتلاو ةعابطلل بتكلا راد «لصوملا) نيرخاو

 :(1980 ءأرقإ تاروشنم :توريب ؛2ط) برعلا دنع يخيراتلا نيودنلا ةأشن ءراصت نيسح 11«4)

 .6ص

 ةيتكم :دادغب) يلعلا دمحأ حلاص :ةمجرت «نيملسملا دنع خيراتلا ملع ؛لاثئزور زتئارف 02(

 نوخرؤملاو خيراتلا هملاس زيرعلا دبع ديسلا :رظنا ,24 - 23ص 2( «ىننملا

 19 - 18 ص «.(1981 «ةيبرعلا ةضهتلا راد : توريب) برعلا



 17 خرؤملا تافص «هتدئاف . هفيرعتو خيراتلا ةيهام

 ةيلمعلا هذه يف اهنم الدب مدختسي ناكو «نمزلا ساسأ ىلع ثادحألا

 ردت ةيزات ةحلكا قادوا راح د ووانحاو ؟ويحلا ةيلك هةييرافلا
 ءيخيراتلا نيودتلا ةيلمع ىلع قلطت تذخأو الربخل# ةملك لحم حجيردتلاب

 يناثلا نرقلا طساوأ كلذ ناكو ءلسلسم لكشب رابخألا ظفح ىلعو

 ىلع قلطت 'خيرات» ةملك تراص ةرجهلل ثلاثلا نرَغلا ةيادب عمو ؛ةرجهلل

 يف ثصحعبت تلا بتكلاو لاجرلا ناعابو هرابخسأو خيراتلا ثادحأب ملعلا

 نيتللا «يرابخألا» و ؛ربخلا» ىتملك لحم ةملكلا هذه تلح دقو كلذ

59 13 1 

 : خيراتلا فيرعت

 انتهجاو هيف ةيسيئرلا تاهاجتالاو خيراتلا قاطن و اندع ام اذإو

 ىلإ وعدي امم ريثكلا انيدل حبصأ ىتح خيراتلل ميهافمو تافيرعت ةلمج
 .عانقإلاو حوضولا هيف رفاوتي امم ريثكلا عم ًالخادتم لؤاستلا وأ ضفرلا

 يف ساع يذلا (؟1نكسملمؤوو) سيودوريه زيهشلا ينانويلا خرؤملاب أدبنلو

 ثحبلاو يرحتلا ىلع لمتشي هيأر يف خيراتلاف .داليملا لبق سماخلا نرقلا

 رظن يف يرحتلا اذه متي الو ءاهليجستو يضاملا ثادحأ يف قيقحتلاو

 موري يتلا نكامألا ىلإ رفاسو ؛هسفن خرؤملا هب ماق اذإ الإ ستودوريه

 فيرعتلا نم خيراتلل موهفملا اذه برقيو الا ةيحانلا نم اهتسارد

 ين (م1405 /ه808ت) نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع هركذ يذلا

 لإف لعيب امأ» :لوقلاب خيراتلا نع هثيدح اذني وهف 15 وعلا هتمدقم

 بئاكرلا هيلإ دشتو لايجألاو ممألا هلوادتت يتلا نونفلا نم نف خيراتلا

 .١51/1ص «قباسلا عجرملا .ىفطصم (13)
 .30 ص :(1955 .ءارهزلا ةعبطم :دادغب) .هتفسلفو هلاجم خيراتلا ءرفعج يروت (14)

 .4 3 ص :(ت.د «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛توريب) نودلخ نبا ةمدقم (!5)



 ,خيراتلا ثحبلا ل وصأ 18

 كولملا هيف سفانتتو لافغألاو ةقوسلا هتفرعم ىلإ ومستو .؛لاحرلاو

 ىلع ديزي ال هرهاظ يف وه ذإ لاهجلاو ءاملعلا همهف يف ىواستتو لايقألاو
 رظن هنطاب يفو ... لوألا نورقلا نم قباوسلاو لودلاو مايألا نع رابخأ

 اهبابسأو عئاقولا تايفيكب ملعو قيقد اهثدايمو تانئاكلل ليلعتو قيقحتو

 اهمولع يف دعي نأب ريدجو قيرع ةمكحلا يف ليصأ كلذل وهف .ءقيمع
 «. .قيلخو

 /ه879ت) يجيفاكلا ناميلس نب دمحم نيدلا ييحم لوقيو

 نع هيف ثحبي ملع وهف خيراتلا ملع امأو» :خيراتلل هفيرعت يف "للي

 ؛كهتيقوت و كلذ نييعت ثيح نم هب قلعتي ام لاوحأ نع و هلاوحأو نامزلا
 نع لوقيف 217(م497 /ه902ت) يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم امأ
 ةلصفملا امهلاوحأ هلئاسمو ؛نامزلاو ناسنإلاف هعوضوم امأو» : خيراتلا

 ««نامزلا يفو ناسنإلل ةدوجوملا ةضراعلا لاوحألا ةرئاد تحت تائيزجلل

 زلراشت وهو «يزيلكنإلا داليملل رشع عساتلا نرقلا يخرؤم دحأ هفّرعيو
 ةايحل لجس هنأ يل ودبي نكلو هفيرعت لهسي ال ءيش خيراتلا» :هلوقب ثريف

 راكفأللو تاعمتجملا كلت اهتزاتجا يتلا تاريغتللو ةيناسنإلا تاعمتجملا

 يتلا ةيداملا فورظللو تاعمتجملا كلت طاشن هيجوت يف تمكحت ىتلا

 .''””ناهروطت ىلع ثدعام

 نم كانهف» «خيراتلا فيرعت يف نيابتت تاهاجتالا نأ ىرن اذكهو

 عساتلا نرقلا يف بلغت ةرظن يهو اهنيودتو ةتباثلا قئاقحلا نع ثحبلا هاري

 .نيملسملا دنع خيراتلا ملع باتك : عم لاثتزور زئنارف .خيراتلا ملع يف رصتخملا 216م(

 .327ص «رظنا (370 317 ص)

 دنع خيراتلا ملع باتك :عم لاثتزور زتنارف هرشن ءخيراتلا لهأ مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا 417)
 .385 ص + رظنا 725 71 صر نيملسملا

 : ةرهاقلا) فصات يفنح نيدلا دجم ؛ةمجرت «هتدئافو هرثأ خيراتلا «سوار .ل .أ ءرظنا (16)

 .56ص 68 .برعلا لجس ةيسبس ؤ م



 19 خرؤملا ثتافص («هتدئاف ءهقفيرعتو خيراتلا ةيهام

 وأ قئاقحلا راتخي خرؤملاف ءاهطبرو قئاقحلا ريسفت هربتعي نم كانهو ءرشع

 مث «ةيلوألا هتدام ىه هلهو ءاهعمجيو ةنئيعم قئاقح نع تكس ىرعألاب

 روحم خرؤملا نوكي نيلاحلا يفو .يخيراتلا اهموهفم اهبسكي

 خرؤملا نيب ةلصلا هذه ””يرودلا زيزعلا دبع دكؤيو .20*21.. .عوضوملا

 ال قئاقح نود خرؤملاف ءأدج ةجيشو اهنأ ىلإ ريشيف «خيراتلا قئاقحو
 خيراتلاف «ىتعملاو ةايحلا نم ةدرجم حرؤم تود قئاقحلاو هل روذج

 نيب لصتم راوح» يه وأ «هقئاقحو خرؤملا نيب لعافتلل ةرمتسم ةيلمع

 .«رضاحلاو ىضاملا

 ةلواحم هنأب خيراتلا نم ضرغلا نيثدحملا ةذتاسألا دحأ لمجأ دقو

 ىمريو «قئاقحلا ىيرحتب اهنم ةعيرزأ ليعيد ةلخنأ ةشيخ نع ةباجإلا

 .نيأو .ءىتمو ءاذامو «نم :ىه ةلئسألاو .«ليلعتلاو ريسفتلا ىلإ اهسماخ

 ؟اذاملو ح2 ثكدح نيأو ىتمو لعفلا وهام . لعافلا نم رخآ ريبعتب وأ اذاملو

 ردصم لازتالو تناك ةلئسألا هذه نم ريخألا نع ةباجإلا نأب ىريو
1 5 : 1 )200( 200000 

 هجن يتلا ةلثسألا هذه ىلإ ةفاضؤولابو 0 نيخرؤملا نيب مئاد فاالتخا

 وحن لاؤسلا هجوي سه نيخرؤملا نم كانه « يضاملا نوؤَس وحن اهعيمج

 ءاوس هحناوج نيب لبقتسملا مضي قفوملا خرؤملاف ءاضيأ لبقتسملا نوؤش

 ؟اذامل لاؤسلا بناج ىلإ كلذك لأسي خرؤملاو » ركفي مل وأ هيف ركف

 , 22069 بأ ىلإ لاؤسلا

 جراخ هتودعيو ريخألا لاؤسلا نع تاوجلا نيحرؤملا مظعم ضفريو

 ةعبطم «ةضهتلا ةبتكم تاروشنم :دادغب) خيراتلا ريسفت «نورخآو يرودلا زيزعلا دبع (19)
 .3لص «(ت.د ءداشرألا

 .3ىص ءهفن عجرملا (20)
 يف خيرانلا مسقب فرشلا ةيلط ىلع تيقلأ ؛خيراتلا لوصأ يف تارضاحم ءحلاص يكز (21)

 .6صص ؛م19641963 .دادغب ةعماج «ةيبرثلا ةيلك

 .138صص «قباسلا عجرملا ءراك (22)



 غلاب نم كانهو .هنع باوجلاب فزاج نم مهنم ليلقو مهصاصتخا قاطن

 آ1..ل.) هكنار نوف دلوبويل ريهشلا خرؤملا لثم ءرذحلاو ةطيحلا يف

 نع ىتح ةباجإلل ار اوري ملف .هجهن ىلع اوراس نيذلاو .( 83م8

 لثم .©0يخيراتلا ريسفتلا تايرظن فلتخم نأ سنن الو ؛*؟اذامل" لاؤسلا
 ليالراك اهب ءاج يتلا ميظعلا لجرلا ةيرظنو خيراتلل ينيدلا ريسفتلا

 «(1. 113:2) سكرام لراك هب ءاج يذلا يداصتقالا ريسفتلاو (1.0دراز16)

 يذلا «؟اذامل» لاؤسلا اذه نع ةباجإلا تالواحم ىلإ لصألا يف عجرت

 . 7”نيخرؤملا زربأ نم رفن هاشاحت

 ءرذحلاو ةطيحلا يف اوغلاب نيذلا هعابتأو هكنار نم سكعلا ىلعو

 (0.5معمواعم) رلكنبسو .«نودلخ نبا لثم ء.نانعلا هريكفتل قلطأ نم كانه

 ةباجإلا يف ىتح ايدامت لب «2؟اذامل» لاؤسلا نع ةباجإلا ىلع ارصتقي ملف

 فانصأ نيخرؤملا نم نيفرطلا نيذه نيب عقيو «؟نيأ ىلإ» لاؤسلا نع
 لعلو هيلإ قرطتي نأ خرؤملل زوجي ال امو زوجي ام ريدقت يف ةفلتخم
 ةفسالف نم نيثدحملا نيخرؤملا رثكأ لثمي (ه. هررما)2©) يبنيوت دلونرأ

 يف نعمأو «بابسألاو للعلا نايبت يف مدقت نإو وهف ءالادتعا خيراتلا
 دعاوقلا هذه ةيمتحب مزتلي مل هنإف «ةيرشبلا خيرات يف ةماع دعاوق فاشتكا
 7 بلا يف ثدحيس اميف

 ةدوصقملا يهو خيراتلا ةدام اهدحو يه قئاقحلا يّرحت درجم نإ

 يف تاسارد ؛باتكلا يف لصف ؛«خيراتلا ريسفت تايرظن» هوفحلا دمحم مئاغ :رظنا (3)

 .(169 - 65ص) نيرخآو حالملا ىحب مشاه فيلأت ؛خيراتلا ةفسلف
 .7ص «قياسلا عجرملا ءحلاص (24)

 :ًاضيأ رظناو ء7ص ءهسفن عجرملا (25)
 281 ةوزعط, ]ملمع - ههمع5 تلااونع هأ ةهمأل 1هزلزطعع مكزالصتموأما» تأ

 آن ءاأععابم] 0طممو (8ةعطلمل: ماك مهدعأ مىعوؤ, 1958), مم. 22-2

 راد «دادغب) خيراتلا ةفسلفو خيراتلا جهنم ؛يبنبوت .ليعامسإ نيدلا يبحم : اضيأ رظناو
 .اهدعب امف 34ص «(1977 ةعابطلل ةيرحلا
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 وأ «قئاقحلا هذه قاطن وه امف ءأقباس اهيلإ انرشأ يتلا ةعبرألا ةلئسألاب

 ةليوط بقحلو «خيراتلا موهفم رمتسا دقل ؟خيراتلا قاطن وه ام ىرحألاب
 رّيِس ىلع وأ «بورحلا صصقو «كولملا رّيِس ىلع ًارصتقم «نمزلا نم

 نرقلا رخاوأ يف ىتحو «ءبسحف ةيسايسلا نوؤشلا ىلع وأ .نيدلا لاجر

 (0.8. 5هءاهر) يليس فورعملا يناطيربلا خرؤملا دجن داليملل رشع عساتلا

 ةسايسلا وه خيراتلا» نأب اهلوح لدجلا رثك يتلا ةروثأملا هترابع يف حرصي
 0 اخعلا خيراتلا يه ةسايسلاو ةيضاملا

 ءهدحو يضاملاب نرتقي هموهفم دعي ملو ًاجيردت عستا ىنعملا نأ ريغ

 ةكرحو نوكلا ةكرحا لثمي حبصأ «7””سنؤم نيسح لوقي امك خيراتلا نأل

 ةكرحلا هذه هعبتتست امو ضرألا حطس ىلع سانلاو ءايحألا ةكرحو ضرألا

 هللا أدب نأ ذنم رمتسم ريغت يف ةكرحلا نإ ثيحو ؛مئاد رييغت نم ةمئادلا

 ًاضيأ خيراتلا نإف ءاهيلع امو ضرألا يوطي نأ ىلإ قلخلا ىلاعتو هناحبس

 لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا لمشي وهو .دبألا ىلإ لزألا ذنم لصتم

 قفدتملا ةايحلا رهن وهو «خرؤملا لمع ناديم هلكو خيرات هلكف ءًاعيمج

 .هدفاور هب ىتأت امو هعبانم يتأت امب ًامئاد ددجتملا يراجلا

 دحأ هيلإ راش ام عم خيراتلا قاطنل عساولا موهفملا اذه مجسنيو

 نيرشعلا نرقلا لالخ هغولبو هانعم عاستا ثيح نم «2*نييقارعلا نيثحابلا
 ىلع وأ ةلخادتم ةيضاملا نيكبلا تدوّوش عيمج لمشي حبصأف وأدم ىصقأ

 ةيبرحلاو ةيسايسلاو ةيئارمعلاو ةيملعلاو ةينيدلا نوؤشلا اهيف امب «دارفنا

 :ةرهاقلا «2ط) .يدابعلا ديمحلا دبع ةمجرت .خيراتلا ملع وشثئره :يس ءيج ءف )26( 

 عجرملا «ساور :رظناو :93 92 ص ١944(. ءرشنلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم

 .16ص « قباسلا

  ةفرعملا ملاع ةللس) ؛بادآلاو نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا) ةراضحلا (27)

 .121 ص :(1978 ءآ

 8ص «ىباسلا عجرملا .حلاص (28)



 ىف ةئيبلا رثأ كلذكو ءةيلودلا تاقالعلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

 ةيرشبلا ىلع أرط ام لك» ءوه ساسألا اذه ىلع خيراتلاف ناسنإلا ةايح
 نيودت وهف خيراتلا ملع امأ ءناسنإلا دوهج نع مجن ام وهو ةئيبلا لعفب

 نيطنطسق رصتخا دقو «؛هانعم راهظإ ةلواحمو حيحصلا هجولا ىلع كلذ

 كاردإل يعسلا» :هنأب هفّرعف تاملك سمخب خيراتلا فيرعت ا
 ىلعو ةعمتجم سمخلا تاملكلا هذه رسف هنكل ؛4هئتايحإو يرشبلا يضاملا

 ؛هتاذ يرشبلا ىضاملا نيب قيرفتلل حرتقا دقو .ةحفص ةرشع سمخب دارفنا

 فلألاب) «خيراتلا» ةملك امهنم ىلوألا ىلع قلطن نأ ؛يضاملا اذه ةساردو

 . 000(ةزمهلاب) «خيرأتلا» ةملك ةيناثلا ىلعو (ةنيللا

 ثيحب حوضولاو نايبلا نم سيل زييمتلا اذه نأ نم مغرلا ىلعو

 لامعتسالا يراجي هنإف ءهوجولا لضفأ ىلع دوصقملا ضرغلا يدؤي

 ضعب اهلواح يتلا تازييمتلا نع ةقد لقي ال لاح لك ىلع وهو . عئاشلا

 , 017ىربكلا ةيبنجألا تاغللا يف نييبرغلا نيخرؤملا

 خيراتلا موهفم ريسفت يف نيابتلا دح دنع نيثحابلا فالتخا فقي مل

 اذه لظو «نيتنثالا الك وأ ابدأ وأ ًاملع هنوك ىلإ رظنلا ىلإ دتما لب هقاطنو

 مولعلاب نيصتخملا نيبو مهنيبو مهسفنأ نيخرؤملا نيب فالخ رادم رمألا
 .خيراتلا ةيملعب نيدانملا زربأ نم لعلو «ةيعيبطلا مولعلا اميسالو .ىرخألا

 رهشأ نم دعي يذلا (1.8.8انةل) يرويب وه .بدألا نم اعرف سيل هنأو

 ىدحإ يف نلعأ دقف «نيرشعلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف ارتلكنا ينخرؤم

 .63 _ 49 ص . خيراتلاو نحت 229(

 .14 ص ؛هيبقث عجرملا 230(

 أ م5. تاطامممم, 1[ىمسصشاعلعع ةدل ظحعمادتنماأنمم ذه ؟11وؤمد (شم !ه1500ا0نخنم5 (31)

 غم طع عطئاووموطو وأ !نزو:مرج), (؟1همع اكعهصعب 1ع !١كدعصنلاقم» معك طال, 1978)

.229-10 
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 ملع خيراتلا نإ» :م1903 ماع (تدصطءلو) جديربمك ةعماج يف هتارضاحم

 اوربناو ءةلوقملا هذهب نويعيبطلا ةفسالفلا لبقي ملو وو الو رثكأ ال

 يتلا مولعلا ةدام نع فلتخت هتدام نأل ريثكب ملعلا نود خيراتلا نأ وتبديل

 كانهو .ديدحتلل ةلباق الو ةتباث ريغ اهنوك ثيح نم اهب نولغتشي

 ا اميف صخلتت يهو 30( وهم مط وس) وشنره

 . ةرشابم ةنياعم خيراتلا ملا رس للا

 نأل ةيملعلا نيناوقلا وأ ميمعتلا ىلإ خيراتلا يف لصن نأ نكميال 3

 .اهتاذب ةمئاق خيراتلا نم ةعفاو لك

 نيب قافتا ةمث سيلو .هل ةياهن ال ًابيكرت ةبّكرم خيراتلا ةدام نإ

 .ماهب سيل امو عئاقولا نم ماه وه ام ىلع نيخرؤملا

 ةلواحم لك طبحيو قباس ريدقت لك مدهي ةفداصملا رصنع نإ 5

 .اهعوقو لبق اهب رابخألاو ثادحألا قابتسا ىلإ يمرت

 هذه ضعب ىلإ ًاضيأ "2(ع33. هورم) راك دراودإ راشأ امك

 هنأو هائيش ملعي ال خيراتلا» نأ اهنم ىرخأ اطاقن اهيلإ فاضأو تاضارتعالا

 نمسصني ملعلا فاالخ» هنأو ةهسفن ةدهاشمب مرفي ناسنإلا نإ ثيح ١ يتاذ»

 تاضارتعالا هذه ىلع درلل كلذ دعب ىربنا مث «ةيقالخأو ةينيد تالكشم

 . لماشلا اهراطإ يف ةفرعملا ةياغ ىلإ ةرظنلا حيحصتل ةداج ةلواحم يف

 ةجحلا عراقي ةحفص نيرشع نم رثكأ قرغتسا يذلا هدر يف ناكو

 .83ص :ىباسلا عجرملا ٠«سوار :1 ص .قبالا عجرملا ءوشنره (32)

 .2 ص ١ هسفت عجرملا 233(

 .107 852 ص ء.خيراتلا وهأاه (34)



 قباطتل قمعألا مهملا زيزعت ايحوتم تاضارتعالا هذه افحاذ ةجحلاب

 عورف يف ًاعيمج نولغتشي# هيأر يف مهنأل نيخرؤملاو ءاملعلا نيب فادهألا
 ىلع ناسنإلا ريثأتو هتئيبو ناسنإلا ةسارد يهو ةساردلا سفن نم ةفلتخم
 هتئيبل ناسنإلا مهف ةدايز يهو ةدحاو ةساردلا ةياغو ءهيلع ةئيبلا انو هع
 , 350!«اهبلاع هنلعيسو

 هنع اهيفن وأ خيراتلا ىلع (ملع) ةملك قالطإ ةلواحم نأ ةقيقحلاو

 رصتقي ثيحب ًاقيض ًافيرعت فّرع ام اذإف «ملعلا ىنعم ديدحت ىلع دمتعت

 (1م,8 مةعام» ًالثم نتكأ هاري امك «ةيعيبطلا مولعلا ىلع ىلوألا ةجردلاب
 عئاقولا نم ةريبك ةفئاط عامتجا ملعلا» 97و رة لقي كيح
 نوناق وأ أدبم ةئيه ىلع ةماع ةدحو اهعامتجا نع أشنت ثيحب ةهباشتملا

 ةروكذملا عئاقولل ةهباشم عئاقو ثودحب ؤبنتلا نم نيقيلا هجو ىلع اننكمي
 اذه ىلإ دانتسالاب ًاملع نوكي نأ نكمي ال خيراتلا نإف ««ةنيعم فورظ يف

 مهم رصنع اهصقني ءىرخأ مولع رمألا انه يف خيراتلا كراشيو .فيرعتلا

 ملع لثم :؛ةيربتخملا براجتلا وه كلذ «ءةيعيبطلا مولعلا تامزلتسم نم
 ًاضيأ امهيف ثحابلل نكمي ال نيذللا «كلفلا ملعو ؛(ايجولويجلا) ضرألا

 يرجي نأ عيطتسي ال ًالثم يجولويجلاف ربتخملا يف هبراجت يرجي نأ
 «يضاملا يف تئدح يتلا ةيجولويجلا تاكرحلا ىلع ةيربتخملا براجتلا

 ضرألل ةرضاحلا لاوحألا سردي نأ وه هلمع عيطتسي ام لك نإ لب
 ةيكلفلا رهاوظلا عضخي نأ يكلفلا عيطتسي ال كلذك ءاهخيرات اهنم جتنتسيف

 هنكل «هترطيس قاطن جراخ اهنأل ءرابتخالاو براجتلا ىلإ اهسردي يتلا
 هثحب جهنم يف ةيوامسلا مارجألا تاكرحت ةظحالمو دصر ىلع دمتعي

 .2218 ص ءقباسلا عجرملا ٠ يرهارجلا :نراقو : 109 ص © هسفن عجرملا (35)

 .4صص .خيراتلا ملع (36)
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 اهمكحت يتلا نيناوقلاو قئاقحلا اهنم جرختسيل «يملعلا 0

 يذلا كلفلا ملع هبشيال «قيقحتو دقن ملع وه يذلا خيراتلا نكل

 .رابتخاو ةبرجت ملع وه يذلا «ءايميكلا الو ةرشابملا ةنياعملا ىلع موقي

 ملع وه '”**وشنره ىري امك هب ًاهبش ةيعيبطلا مولعلا برقأ لعلو

 تقولا يف ضرألا لاوحأ يف ثحبي يجولويجلا نأ امكف .ايجولويجلا
 يضاملا نع ةفلختملا راثآلا سردي خرؤملا كلذك اهيضام فرعيل رضاحلا

 نم ملس ام يف ةيساسألا هتدام يجولويجلا دجيو ءرضاحلا رهاوظ رسفيل

 .ةميدقلا ةيجولويجلا تاروطتلا تبثت نأ نكمي ةلدأ نم ةعيبطلا تايافن

 وأ «ةيداملا راثآلا ىلع ةيضاملا ثادحألا ةفرعم يف خرؤملا دمتعي كلذك

 هذهو .نمزلا يداوع نم تملس ىتلا ديلاقتلا وأ تالجسلاو قئائولا
 يهو ءخرؤملا لمع اهيلع ٌبصني يتلا يه ةرضاحلا ةسوسحملا قئاقحلا

 يف ال ةيضاملا عئاقولا ىلع اهتلالد يف اهتيمهأو اهتميق نمكتو هملع دام

 . اهتاذ

 عسوأو لمشأ ًافيرعت ملعلا فّرع ام اذإ ًاملع خيراتلا دعي نأ نكميو

 ةيمكارت ةفرعم ؛وه ملعلاف .هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا قيضلا فيرعتلا نم

 يف ةيداملا ريغو ةيداملا رهاوظلا نع فشكلا ىخوتي يلقع طاشن وأ

 يتلا قئاقحلاو فراعملا نم ةمظنم ةعومجم .«ىرخأ ةرابعبو ””.ملاعلا

 ةظحالملاو يرحتلاو ثحبلا نم صاخ جهنمب اهيلإ لصوتلا نكمأ
 ©./) اولجنال نم لك ملعلا نم ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقلو «قيقحتلاو

 ةسسؤم «لصوملا) راثآلاو خيراتلا يف يملعلا ثحبللا قرط ءديمح زيزعلا دبعو رقاب هط (37)
 .10 ص :(1980 ءرشنلاو ةعايطلل بتكلا راد

 .8ص ١ خيراتلا ملع (38)

 «بادآلاو نوئفلاو ةفاقثلل ينطولا ىلجملا «تيوكلا) يملعلا ريكفتلا ءايركز داؤف ءرظنا (39)

 :قباسلا عجرملا يرهاوجلا .ًاضيأرظنا :17ص «(1978 :(3  ةفرعملا ملاع ةلسلس)

 .14ص
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 ىلإ لخدملا7 امهباتك ةمدقم ىف (0. 5800505) سوبونيسو ( 115

 اننأل ءبير كلذ يف ام ملع خيراتلا» نأب الاقف :'©”:ةيخيراتلا تاساردلا

 نع ةلصحملا فراعملا نم ةعومجم لك ىلع (ملع) ةملك قلطن نأ عيطتسن

 ملع وهف «عئاقولا نم نيعم دحاو عون يف ثحبلل قيثو جهنم قيرط
 يف ةنمزألا يلاوت لالخ (عمتجم) يف سانلا نم ءايحألاب لصتت يتلا عئاقولا

 يناطيربلا خرؤملا ةلوقم اضيأ موهفملا اذه نمض جردنتو «. .(يضاملا)

 نع فشكلا وه ملعلا نإ . 8.60. حماننهوسوول) دووجنلوك ريهشلا
 خيراتلا نأ انلوق نم هدصقن يذلا ىنعملا وه اذهو ءءايشألا ةقيقح

 ةلواحم وأ «ةيناسنإلا دوهجلاب صاخلا ملعلا وه خيراتلاف ...ملع

 . يضاملا يف ةيرشبلا دوهجب قلعتت يتلا ةلئسألا نع ةباجإلا فدهتست

 هنأ وه خيراتلل ةيملعلا بناوجلا ديكوت ىلإ نيثحابلا وعدي يذلا نإ
 نم هنكمت ثحبلل هب ةصاخ ةقيرطو اجهنم هل نأب ىرخألا مولعلا كراشي
 جهنمب ىمسي ام وه جهنملا نأ وأ «ةقيرطلا هذهو .هقئاقحو هتدام عمج

 مامتهالاو قئاقحلا يّرحت ينعي وهو (811:(ه,اهها 38861500) يخيراتلا ثحبلا

 هتافلخمو يضاملا تالجس يف ثحبلاو رداصملا ليلحت يف قمعتلاب قيقدلا

 اهفّلَخ يتلا قئائولا عاونأو تاطوطخملا ةساردو ةميدقلا تاباتكلا ةءارقو

 اذه خرؤملا عبتي نيحو هيخيرات تانودم مأ ةيدام اياقب تناكأ ءاوس يضاملا

 ةقدو قتاثولا هذه ةحص نم كشلا لبقي ال لكشب تبثتي نأ هيلع جهنملا

 ىلإ لصألاب دوعت اهنأو ءاهتباتكل يقلخلاو يلقعلا ىوتسملاو اهتياور
 يتلا ؛ةيملعلا ةقيرطلا هذهو ."**”قيدصتلل ةلباق اهتارابع نأو ًالعف يضاملا

 ةضهتلا راد «ةرهاقلا) يودب نمحرلا دبع ؛ةمجرت ؛ىخيراتلا دقنلا باتك نمض رشن (40)

 000.17 ص «(1962 .ةيبرعلا
 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل «ةرهاقلا) ليلخ ريكب دمحم ةمجرت «خيراتلا ةركف (41)

 .42 ص .(6)]

 .13 ص ١ ىباسلا عج رملا ءوشتره 42(



 2 خرؤملا تافص «ءهتدئاف ءهفيرعتو خي دراتلا ةيهام

 نأل ءهجهنمو خيراتلا ةيملع دكؤت يتلا يه نيقيلا بتارم لوأ كشلا لعجت

 ةءارب ال ماهتالا خيراتلا يف لصألا :ليق دقو هتمكح دئار وه خرؤملا كش

 يذلا هجهنم يف اميس الو ملعلا بقل خيراتلا قحتسا دقف اذهلو . دل

 ءاهنيب ةمئاقلا طباورلا ققحيو اهنيب نراقيو اهللحيو ثادحألا ىلإ رظني»

 ةقيرطلاو ةقدو ناعمإب صوصنلا سردب هكرديو ثدحلا نع ثحبي خرؤملاو

 ا" .«ةقيقدلا ةظحالملا ىلع سسؤم ملع لك يف ةدحاو

 اهقدص يّرحتو اهدقنو قئاقحلا معمج ىلع رصتقي ال خرؤملا نكل

 يتلا ةداملا هذه ضرع ىلإ كلذ ىدعتي لب ءبسحف ةيملعلا قئارطلاب

 اذهو «جاتنتسالاو ليوأتلاو ريسفتلاب اهلوانت ىلإو اهتحص تبثأو اهعمج
 ًأرداق اعساو ايملع ًالايخ يتوأ نم الإ اهب ضهنيال «ىرخأ بهاوم بلطتي

 دودح قيضأ نم جرخي نأ نود ؛ءاوجألا ىلعأ يف قيلحتلا ىلع

 نع ربعملا وه يذلا بدألاب ةناعتسالا نم انه خرؤملل كرا اللاوو 700 يوجلا

 قمعلاو ةنورملا ةديدش ةذفان ةريصبب هدوزي يذلاو هينامأو ناسنإلا تابغر

 بدألاو ملعلا نيب نزاوي نأ خرؤملا ىلع بجيو يناسنإلا لقعلا رومأ يف
 بلغت اذإ وأ ءملعلا هلامهإل خرؤملا ىلع بدألا بلغت اذإ هنأل هتباتك يف
 ةيوتلم ةيناسنإلل اهمسري يتلا ةروصلا تءاج .بدألا هلامهإل ملعلا هيلع

 نم نفلاو ةفرعملا نيب ام ردقب لامكلا نم برتقي خيراتلا نيودتف .ةهؤشم

 .دادغب ةعماج ةيبرتلا ةيلكب يفاقثلا مسوملا تارضاحم :«خيراتلا موهفم» .نيسح «لضاف (43)

 .قياسلا عجرملا ءقيرز :رظناو :33 ص 601969 .دادغي) 15م .ذاتسألا ةلجم نحلم
 .95 ص

 امك :طيسولا رصعلا :هباثك يف (ةدهاعا لع (©"هانادصعع5) جنالوك يد لتسوف يأر رظنا (44)

 56ص ء.قبالا عجرملا «سروه ؛(هنع لقن

 .14 ص .قباسلا مجرملا « وشره )45(

 ولجنإلا ةبتكم :«ةرهاقلا) ردنكسا قيقوت ؛ةمجرت :رعشلا حورو نوخرؤملا .فن يرميا (46)
 .8ص .(1961 ةيرصملا



 ةذتاسألا دحأ ىري امك أذإ باوصلاف اذكهو :'*”لمعلا يف قاستا
 يف هبولسأ ىلع خيراتلا يف (5كءده6) ملعلا ةفص راصتقا ؛””نيثدحملا
 ضرع بيلاسأ ىلع بدألا ةفصو (1415:هرنعوا 88ها500) قئاقحلا يّرحت

 وه امنإ .جاتنتسالاو ليلعتلاو ريسفتلا يف قلعت ام نإو ؛ةيخيراتلا ةداملا

 ىلعو . نيناوقلا فاشتكاو ميمعتلا ىلإ فدهت يتلا خيراتلا ةفسلف ليبق نم

 هتعيبط نمو ةقسلفلاو بدألاو ملعلا ةمص نسب ممجبي عوضوملا نإف ءاذه

 .هنم ةاححوتملا دئاوفلا دمتسن هذه ةيثالثلا

 نع ربع امك ؛؛؟خيراتلا اذامل» وأ ؟خيراتلا دئاوف ىرتاي يه امف

 دقل «خيراتلاو نحن هباتك نم لوألا لصفلا ناونع يف قيرز نيطنطسق كلذ

 مهدحأ نإ لب «لاؤسلا اذه نع ةباجإلا يف نيركفملا نم ريبك ددع كمهنا

 مظعم نكل 02”( انوع و[ طندنهصر) خيراتلا ةدئاف نع الماك ًاباتك عضو

 لوألا بابلا يف صخلتي نومضملا نأو .ءددصلا نع ديعب ودبي امك باّئكلا

 :اهمهأ دئاوف ةدع ىلع هيف دكأ ثيح «'*”ةينامثلا هباوبأ نم
5 

 ةيساردلا حنملا ىلع خيراتلا بلاط وأ سراد لوصح نم ةدئافلا ١

 نيب ىلعأ رصنع نيوكتل ةداع ةيلاعلا دهاعملاو تاعماجلا اهصصخت يتلا

 البقتسم هبلاطل ءىيهيو ةعماجلا ىلع ّاباب خيراتلا حتفي اذكهو بادآلا بالط
1 

 ناحتما يف خيراتلا طرتشت يتلا ةيموكحلا فئاظولا نم ةدافتسالا 2

 .18ص «قياسلا عجرملا ءحلاص (47)
 هيلإ انرشأ امك .؛ةيبرعلا ىلإ مجرت يذلناو لل.[.. 1056 سوار يزيلكنإلا خرؤملل (48)

 . هتدئافو هرئآو خبراتلا ناونعب

 .260 - [ىنص ؛هسفن عجرملا 49(

 .5ص ءهسفن عجرملا (50)



 29 خرؤملا تافص :.هتدئاف ءهفيرعتو خيراتلا ةيهام

 ةمدخلا يفظوم ةيراتركسو فحاتملاو تابتكملا ةنامأو ميلعتلا لثم .لوبقلا

 ةيعامتجالا رصعلا بلاطمل أعبت دايدزالا يف ةذخآ فئاظو يهو ةيعامتجالا

 ةنهم يهو قبس ام ةيمهألا يف قوفت ىرخأ ةنهم فئاظولا هذه ىلإ فاضيو
 ييفحصل . سوار لوقي امك ىربك ةيزمل اهنإو ةعاذإلا كلذكو ةفاحصلا

 دق اونوكي نأ ةيبرحلاو ةيجراخلا نوؤشلا يلسارملو ةيسايسلا نوؤشلا
 مهيلع يتلا نوؤشلا نم ًادج اريثك نأ كلذو ةيخيرات تاسارد ىلع اورفاوت

 (؛. . .اهوحرشيو ءالؤه اهمهفتي يكل ساسألا كلذ ىلإ رفتفت اهولوانتي نأ

 ليفن سوار دقتني انهو ءيسايسلا كلسلا يف عوضوملا ةدئاف 3

 21939 1937 ةئس نم نيلرب ىف ايناطيربل اريفس ناك يذلا ,نوسردنه

 انناشنلا فا ةيراعلا اك اووطحلاو ىنتاملالا تفشل ديبي ليحتل كلذو
 تاعلاطملا ضعبب ماق هنأ ولو .هلمع يف هلشف ىلإ ىدأ ام «ةيرلتهلا

 اجنو تاروطتلا كلت ىلع فقول .«ثيدحلا ايناملأ خيراتل ةمظنملا ةريصقلا

 ةذرعملاف +" ””تابلا نق ةقئايجألا ريس ءاقلت ةةيدحلاو ةريعلا :ةنيقرف ف

 يف مهحاجن مهل دع يتلا يهف «ةسايسلا لاجرل ةيرورض أذإ ةيخيراتلا

 .اهعم نولماعتي يتلا ممألا فقاومو روطت تايفلخب مهدؤزت اهنأل مهلامعأ

 رثكأ ءرملا دعاسي هنأ يه سوار رظنب خيراتلل ىرخألا ةدئافلاو - 4

 حنجت امو ةرصاعملا نوؤشلاو ةماعلا ثادحألا مهفت ىلع رخآ ملع يأ نم

 شيعت يتلا ايندلا مهفت مل اذإو» :هلوقب ةدئافلا هذه سوار متتخي مث .هيلإ

 . !0اهتسيرف نوكت نأ زوجيو اهتبعل الإ تنأ امف اهيف

 نأ نكمي اننأ عقاولا ؟بسحف خيراتلا دئاوف لك يه هذه له نكلو

 تقولا يف انتايح يف اميسالو ءىتش تالاجم يف خيراتلا نم ديفتسن

 .6 5ص :هسفن مجرملا (5))
 .6ص :هسفن عجرملا (52)
 .اةص + ةسقن عج رملا (0



 يخيراتلا ثحبلا ل رمأ 30

 امو ناسنإلا رضاح نع لصفنت نأ نكمي ال ىضاملا ةساردف هرضاحلا

 رضاحلا نوؤش ربدتو ربعلا ذاختا يف ديفي نأ نكمي اذهل وهف «هيلإ علطتي
 «ًادبأ هسفن ديعي ال خيراتلا» رئاسلا لثملاب راذتعالا زوجي الو .لبقتسملاو

 هتاليصفتب هسفن ديعي ال العف وهف ؛خيراتلا نم ةدافتسالا مدعب لوقلل

 ةهباشم جئاتن نول يدؤن ةهباشم فورظ دوجو يفني ال اذه نكلو « ةقيقدلا

 .*”لبقتسملا وحن ديفملا داشرإلا نم ءيش ميدقتل اهنم ةدافتسالا نكمي

 تارثع نم ةدافتسالل ةصرفب درفلا دوزي نأ نكمي موهفملا اذهب خيراتلاف

 ةبرجت يأ نم ًافالتخا رثكأو عسوأ ةيملاع ةبرجت هنإل «نيرخآلا تاوفهو
 (55) هع
 5 هسهتد + مس

- 

 .ةيموقلا ةيعوتلا يف خيراتلا رودو ينطولا بناجلا ىلإ انتفتلا ام اذإو

 هذه يفو هتمأو هبعش خيراتب نطاوملا زازتعا يوقت هتءارقو هتسارد نأ رم

 هتايحضتو هعادبإو ناسنإلا لمعل يسيئر ماهلإ ردصم خيراتلا نوكي ةلاحلا

 590 علا ةيقهانمو ريخلل راضتنألل ةغقديو

 ةادأ هسيردتو هتسارد تنسحأ ام اذإ خيراتلا مدختسي نأ نكميو

 دعي نأ نكمي امك «ةلثمأ نم هيوتحي امب ةينطولا ةدحولا خيسرتو قيمعتل

 ةساردلا نإف ءانه نمو .'*””ةمألل ةيداعملا ىوقلا دض لاضنلل ةليسو

 ائيضام ىلع عالطإلا نم اننكمت اهنأل ءًادج ةمهم انخيراتل ةلماشلا ةيملعلا

 يف ةرضاحلا لايجألل ًايداه ًاساربن ًاضيأ نوكتس اهنألو ءداج لكشب هربدتو

 اذه هعم لوحتي لكشب هميوقت ةداعإو «يضاملا فاشكتسا ةداعإ ةيلمع

 .24 - 17ص .هسفن عجرملا (54)

 )  )55[1للعا1 كدب هوزن 1ذوم'ا تع اهو (عنوج [!زو:هون (آمهم0همس: 0عمرعع ذلاذعم .8.8

 ةدل اندسام آل, 1972) مه.15-19.

 ص «(1977 ؛ةيبرتلا ةرازو ةعبطم :دادغب ؛2ط) ةيئطولا ةيبرتلاو ةروثلا ؛نيسح مادص (56)
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 .62 - 61ص ءهفن عمجرملا (57)



 31 5 خرؤملا تافص .هتدئاف_.هفيرعنو خيراتلا ةيهام

 ال رضاحلا نأل ءانرضاح ىف ةقالخ ةوق ىلإ ةماعب ثارتلاو ؛يضاملا

 نحنف ,©”*”لبقتسملا نع لصفني ال يضاملا نأ امك «يضاملا نع لصفني
 ةددهم ةيبرعلا انتمأ هيف تسمأ يذلا تفولا اذه يف خيراتلا ىلإ جاتحن

 ءاهتراضح ملاعم سمط نولواحي نيفلتخم ءادعأ لبق نم ةميسج راطخأب

 ةجلاعم اهتجلاعم نكمي ال راطخألا هذهو .اهمدَقَتو اهروطت نم دحلاو

 ؛ةقيمعلا اهروذج ىلإ ذافنلاب الإ ءرطخلا سوباك حيزت ةمساح ةحيحص

 يأ نإف ءانه نمو .'اهججؤت يتلا ةلعافلا ةيلصألا بابسألا كاردإو

 ةيخيرات ةفرعم ىلإ دنتست نأ بجي اهدص ةلواحمو راطخألا هذهل ةمواقم

 ماهلتسال كلذو «ةمألا هيلع تناك يذلا يضاملل روغلا ةديعب ىدملا ةلماش

 نع ريبعتلا يف ًالوأ اندعاست يتلا ؛ثارتلا نم ةلداعلاو ةقيمعلا سوردلا

 ,*”يعامتجالا ءانبلاو روطتلاو ةروثلا يف اهتعزنو ءاهحورو ةمألا ةحلصم
 هذه نايكب ساسملا هنأش نم ام لك ةمواقمل دوهجلا ةئبعت يف مث نمو

 . ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا اهتازاجنإو اهتدحوو ةمألا

 انئانبأ نم ةئشانلا ىدل ميقو زفاوح نيوكت ىلع ًاضيأ دعاسي خيراتلاو
 . مهتمأ خيراتب ةمات ةطاحإ نوطيحي مهلعجت ةيموق ةيعوت نم مهيف هثبي امب
 .هنم ةدافإلا ةيفيكو هلضف نوكرديو «يناسنإلاو يراضحلا اهثارتب نوزتعيو
 يبرعلا نطولل نهارلا مقاولاب ةطاحإلا يف مهاست ةيعوتلا هذه نأ امك

 روعشلا مهيف ريثتو ؛ةينويهصلاو ةيرامعتسالا تايدحتلل هتهباجمو
 لجأ نم لاضنلا ةيفيكو انتمأل ىربكلا فادهألا ءازإ ةيخيراتلا ةيلوؤسملاب

 بوعشلا حافكو «ةيبرعلا ةمألا حافك نيب ةيريصملا ةطبارلا كاردإو اهقيقحت

 باتك يف لصف .ةهتباتكو خيراتلا ىلإ رظنلا يف يئعبلا جهنملا» .دمحأ ليلخ ميهاربإ (58)

 .235 ص ءرظنا :275(4 - 235ص) ؛نيرخآو حالملا فيلأت «خيراتلا ةفسلف يف تاسارد»
 .15ص .قباسلا عجرملا ءقيرز ؛نراق (59)

 .17 ص .(1978 .ةعابطلل ةيرحلا راد :دادقي) ؛خيراتلا ةباتك لوح .«نيسح مادص ءرظنا (60)



 ىخيراتلا ثحبلا لوصأ 32

 دادعإ نكمي ةيموقلا ةيعوتلا هذهبو :؛*'”ررحتلاو مدقتلا لجأ نم ىرخألا

 لضفأ نوكي نأ نم دب ال لبقتسم وحن روطتم رضاح يف ايحيل نطاوملا
 نيخرؤملا دحأ اهاري امك خيراتلل ةيموقلا ةفيظولا يه هذهو .رضاحلا نم
 مولعلا نم ملع يأ اهيدؤي نأ نكمي ال ةفيظو يهو الك وول

 . خيراتلا ريغ ىرخألا ةيناسنإلا

 كرادم عيسوت يف ةيقالخألا ةيحانلا نم اضيأ خيراتلا ديفي نأ نكميو

 ثداوحلاو صاخشألا عضوو . مكحلا يف فاصنإلا ىلع مهديروعتو سانلا

 نأ ىري نم كانهو "ةماعلا نوؤشلا حرسم ىلع حيحصلا اهعضو ىف
 ثيح نم ةميق خيراتلل لعجت امم ةيمهأ رثكألا يه ةيقالخألا ةدئافلا

 ىوتسم عفرتو «لقعلا قفأ عسوت اهنأل «ةماعلاو ةصاخلا لئاضفلا ناسنإلا

 . **”هاس ميظع وه ام لك ىلع بلاطلا اهفاقيإب «قالخألا

 كلذ نم ىلعأ ؛*””وشنره هنع لقني امك نسرمأ دنع خيراتلا نإ لب

 «ةيناسنإلا خيراتو درفلا ةايح نيب امأت الئامت مث نأ ىري وهف ءىمسأو

 عيطتسي مث نمو ربكألا ملاعلا يه ةيناسنإلاو ءرغصألا ملاعلا وه ناسنإلاف

 .هنع ةبوجحملا هتيصخش رارسأ ىلإ ذفني نأ خيراتلا ةسارد قيرط نع درفلا

 يف نمضم هلك خيراتلاو لكلا ىلع لدي ءزجلاو ءءزجلا نمضتي لكلا نأ

 . خيراتلا يف ناحضاو هريصمو درف لك قلخو ءدرفلا لقعلا

 ؛ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد دادغب) ةيموقلا ةبعوتلا يف خبراتلا رود ءيزوف رمع قوراف (61)

 .7 ص 99

 .8صسص ءهفن عجرملا )62

 يف اهاقلأ ((08150) دريكل ةرضاحم نع لقني وهو ؛103ص «قباسلا مجرملا ءوشنره (63)

 4 ماع وكسالك ةفماج

 .105ص ؛ءهسفن عجرملا 64(2)

 .106ص ءةسفن عج رملا 265



 33 خرؤملا تاقص ؛هندئاف .هفيرعتو خيراتلا ةيهام

 يف فلسلا 500 امب كلذو ١ خيراتلا يف ةعتملا ةدئاف نفت كانهو

 ريثت ناثآو لالطأو ليتامتو دياعمو روصفو رود نم ملاعلا ءاجرأ فلتخم

 صصقلاب كيهان ءراكفألا عورأ ناهذألا يفو رعاشملا قمعأ سوفنلا يف

 اميف كلذ ناكأ ءاوس ؛«لايخلا نم برغأ ةعقاولا دجن ثيح «خيراتلا يف

 ماق امو نامرحلاو ةقافلا سؤب مأ «فرتلاو خذبلا ةايح نم لايجألا هتدهش

 مهنم ردب ام مأ «نادبألا اهل رعشقت حئاضفو بورح نم ناسنإلا ونب هب
 ةعتملا ةيحان ىلإو .' نانحلاب حفطت ريخلا ليبس يف تامدخ نم انايحا 2 ل 2050 2 5200000 0

 6 خيراتلا جهابماب هامسأ يذلا هباتك نم يناثلا بابلا سوار سّرك هذه

 بابلا اذه ىف درو ام ضارعتسا ىف درطتسن نلو

 يف ةورذلا غلبي دقو .ًةداع عتمم خيراتلا يف صصقلا نأ ركذتن نأ ىفكيو

 ةعتملا نأ سنن الو «ريبعتلا ةغالبو عوضوملا ةعيبطل اعبت سفنلا يف ريثأتلا

 اذه ؛سدألا عئاور ىمسأ فاصم يف عوضوملا لعجت خيراتلا يف ةيقيقحلا

 ىلع ًالثم انلدي خيراتلاف .اهيلإ انرشأ يتلا ةمهملا ةيقالخألا ربعلا بناج ىلإ
 دق ةيبرعلا رئازجلا نأب انيلإ يحويو :«**”ةميخو عشجلاو رورغلا بقاوع نأ
 لاضن ةمواقم يف حلفت مل يتلا ةيرامعتسالا اسنرف نم ًانأش مظعأ نوكت

 .ةمخضلا ةيركسعلا اهتاناكمإ

 ح0 :
 ) 016 هأ طئوامطب

 ةينطولا ةيصخشلا تاموقم مهأ نم دعي خيراتلا نإف ءًاريخأو

 نمو نابوذلا نم اهتياقوو اهئانب ىلع نيعي هل حيحصلا مهفلا نأل «ةيموقلاو

 وهف ةركاذ ىلإ جاتحي ناسنإلا نأ امكف' اهضرتعت يتلا ةيسفنلا ضارمألا
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 يخيراتلا ثحبلا لوصأ 34

 ناسنإلا دقف ام اذإو «'*””ةيموقلا هتركاذ وه خيراتلا نأل خيرات ىلإ جاتحي

 يف لالتخا ىلإ يدؤي بارطضاب باصي هنإف بابسألا نم ببسل هتركاذ

 ام اذإ برطضتو ضرمت بوعشلاو ممألا كلذك ؛يسفنلاو يلقعلا هنزاوت
 ةسردم خيراتلاف .هيوشتلاو شيوشتلا نم ءيش هيلع لخد وأ اهتييرات عاض

 نيوكتلا قيرط ىلع ةمألا اهب ترم يتلا راوطألا اهلالخ نم ملعتن
 كلذ جرخن نأو ءانتيتاذ كردن نأ ىلع اننيعت ةسردم يهو .جضنلاو

 ربع دقو «نيبلا حضاولا روعشلا زيح ىلإ ضماغلا روصتلا زيح نم كاردإلا

 :هلوقب ريبعت ريخ ىنعملا اذه نع 7 يبلاطلا دمحم

 مكحب ال يبرع كنأ كردت «يبرع تنأ .كسفن نم ًالثم كل ذخا
 كزيمت ةصاخ ةيتاذ كل كنأل لب .هللا ضرأ نم اهلتحت يتلا ةعقرلا

 طيحي اميف كهجو فرعت كنأل :«ىرخألا دالبلا لهأ نم كريغ نع

 ىلع كقبس نم نيبو كنيب طبري اببس كانه نأ سحت كنأل «كب
 ببس وه ببسلا كلذ نإ ؛ةعباتتملا لايجألا نم نطولا اذه حطس

 كنأ امك .كتيتاذ ةدعاق تفعضأل ببسلا اذه تمصخ ولف «خيراتلا
 عون ًايلج ًاحضاو اروعفت تروصتو .كخيرات قامعأ تربس اذإ

 تنكمت «كتدلج ينب نم رثدو ربغ نم نيبو كنيب طبرت يتلا طباورلا
 ىلإ تجاتحا ام اذإ اهبذش نم ًاضيأ نكمتت امك «كتيتاذ زيزعت نم
 .«...بيذدهتو بذش

 : خرؤملا تافص

 ال دئاوف نم هل امل هتسارد ةرورضو خيراتلا ةيمهأ مدقت امم حضتي

 نأ بجي فيكف .لبقتسملاو رضاحلا لكاشم نم ريثكلا لح نم ركنت

 لوألا ددعلا «5 م ءركفلا ملاع ةلجم ««دغلاو مويلا لكاشمو خيراتلا' «يبلاطلا دمحم | (69)

 ةيقيرفأ خيرات يف تاسارد :باتك نمض هرشن ديعأ دفو .46 - 1! ص :(1974 .تيوكلا)

 .34 ص .(1982 .ةيئوتلا ةعماجلا تاروشنم ٠ سنوت)

 .36 35ص ءهسفن عجرملا 2170(



 35 خرؤملا تافص .هتدئاف :هفيرعتو خيراتلا ةيهام

 هذه نأ عقاولا ؟لايجألا ىلإ خيراتلا اذه مدقي نأ بجي فيك ىرحألاب

 له نكلو «خيراتلا نوبتكي نيذلا ةيلوؤسم ىلع ىلوألا ةجردلاب عفت ةمهملا
 ؟اخرؤم خيراتلا يف ةباتكلا لواحو ًاملق كسمأ نم لك يّمسن نأ نكمي

 ء«ساطرقلاو ملقلاب اوكسمأ املاط خيراتلا نوبتكي مهنأ سائلا ضعب روصتي

 نأ يف ءالؤه حجني دقو «ةيضاملا ثادحألا نع تاحفصلا اورطسو

 قئاقحلا ىلإ ىقرت نأ لاوحألا نم لاحب نكمي ال يتلا ؛تامولعملا

 ىلع هلمعو هبجاو يدؤي نأ نكمي ال ديجلا قحلا خرؤملا نأ «ةيشيرأتلا

 ةسارد ىلع أرداق هلعجت ةيرورض تافص هيف ترفاوت اذإ الإ لمكألا هجولا

 . عقاولل ةقباطم وأ ةبيرق ةروصبو هجو لمكأ ىلع هتباتكو خيراتلا

 ءاوس ؛نيسرادلا خيم ىدل رفاوتن نأ بجي يتلا تافصلا لوأ لإ

 ءاهليصحت ىلع ربصلاو ةقرعملا بح يه «نيخرؤم ريغ مأ نيخرؤم اوناكأ

 يتلا قاشملاو تابوعصلا تناك امهم «لمعلاو ثحبلا نئف ةرباثملاو دجلاو

 عئافولا ضومغ وأ رداصملا ةردن نوكت نأ زوجيالو .هليبس ىف فهقت

 يف ةحماجلا هتبغر مامأ اقئاع ءاهبارطضاو اهطالتخاو ةيخيراتلا قئاقحلاو

 يضقي نأ» "''نامثع نسح ىري امك خرؤملل يغبنيو ةقيقحلا نع ثحبلا

 لك يفو هنطو يف رخآ ىلإ دلب نم لحتريو لمعي وهو تاونسلاو روهشلا

 بضتقي وأ عرستي الأ هل يغبنيو .؛هديفي ام ىلع هب رثعي نأ نكمي ناكم
 ةقيقحلاو ملعلا باسح ىلع نوكيس اذه نأل ,ةعفنم لينل ًالجعت

 لكشب ةيولطم يهو يملع ثحب لك ىف ةيزم ةرباثملاو دجلاف . ؟ةيخيراتلا

 هسفن ضوري يذلا وه جتنملا ثحابلا نأل «يخيراتلا ثحبلا يف صاخ

 ىلعو ءاضوضلاو ةبلجلا نع داعتبالا ىلعو ء«ميدتسملا قاشلا لمعلا ىلع

 .18 ص :(1976 .فراعملا راد :ةرهاقلا «4ط) :يخيراتلا ثحبلا جهنم (71)



 ىخيراتلا ثحبلا لوصأ ْ 36

 «ةبرغلاو ةشحولاب روعش نم سفنلا يف ًانايحأ ثحبلا هريثي ام ىلع ربصلا

 ©2/  لمأتو ءاوزناو ةدحو نم هقورظ هبلطتت امل ةجيتن

 لبقي نأ هل زوجي الف ءدقنلاو كشلا ةيزم خرؤملل رفاوتت نأ بجيو

 صخحفو سرد نود ردصم وأ ةقيثو يأ وأ ةياور لك قدصي وأ مالك لك
 نوكشي هلاجر ذخأ ذنم ةيملع ةفص ًالعف ذختي خيراتلا أدب دقو .ءارقتساو

 دقن ىلإ اودمع نأ ذنمو ؛ةباتكلا وأ عامسلاب مهيلإ تلقن يتلا تاياورلا يف

 ةمهم نم لك هبشت انه خرؤملا ةمهمو .اهنومضم ناحتما اولواحو ءاهتاور
 نم اهدقنيو مهتاداهش عمجيو دوهشلا قطنتسي لوألاف «يضاقلاو ققحملا

 نينثالا نم لك عيطتسي الو ؛مكحلا رادصإ لبق ةقيقحلا ىلإ لصوتلا لجأ

 تاياورلا هذه ذخأي مل اذإ .حيحصلا اههجو ىلع هتمهم يدؤي نأ

 محرأ كلذ عم ةيئاضقلا لوصألا هذه نكل .ظفحتلاو كشلاب تاداهشلاو

 ءيرب مهتملا نأل .”'قيرز نيطنطسق ىري امك «ةيخيراتلا لوصألا نم
 لكف «لصألا وه ماهتالا خيراتلا يف نكلو ءءاضقلا يف هتنادإ تبثت ىتح

 ليلدلا موقي نأ ىلإ ةمهتم ةياور لكو هتحص تبثت نأ ىلإ هيف كوكشم صن
 ةكلمب عتمتي نكي مل اذإ هلمع زجني نأ خرؤملل نكمي الو اهتحص ىلع
 نم هلصي ام لك لقني يداع صخش درجم كلذب حبصي هنأل ؛كشلاو دقنلا

 اهنأ ىلع تاياور نم هعمسي ام لك قدصيو صيحمتو قيقدت نود رابخأ
 بجي ىرخأ ةهج نمو «خيراتلا بتكي وأ سردي اذهب سيلو .ةعقاو ةقيقح
 ةرابعي يأ ءيدقنلا هسح ىف ايعاوو ءهكش يف ًانزتم نوكي نأ خرؤملا ىلع

 نازتالا هدقفت نأ نكمي ةجرد ىلإ دقنلاو كشلا يف يلاغي الأ هيلع ىرخأ

 نوكي ام جوحأ انه خرؤملاو ءءاملعلا تافص نم نازتالاف ء.مكحلا يف

 لوصولا يف ابئاص همكح نوكيل حيرجتلاو دقنلا لوانتي يذلا هلمع يف اهيلإ

 .90ص ءقياسلا عجرملا «قيرز (272)
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 37 خرؤملا تافص «هندئاف .هفيرعتو خيراتلا ةيهام

 (”*”.ةيخيراتلا ةقيفحلا ىلإ ًالوصو ةئربتو ماهتا نم هيغبي ام ىلإ

 يف ًاقيقحت رسيأ اهنكلو ثحاب لك ىلع ةضورفمو ملع لك يف ةبولطم
 خرؤملا ىلع ريسيلا نم سيلف . ةيعامتجالا مولعلا يف اهنم ةيعيبطلا مولعلا

 نم هتققح امو ةراضحلا نم اهبيصنو هتمأ ىضام ىلإ رظني امدنع درجتي نأ

 ةيملعلا ةسردملا ميعز هكنار لاثمأ نم .بعصلا فدهلا اذه ىلإ لوصولا

 ىلإ هعابتأو وه فده يذلا :يداليملا رشع عساتلا نرقلا يف ةئيدحلا

 نكلو ."”'ةيخيراتلا عئاقولا ضرع يف ماتلا درجتلاو ةقلطملا ةيعوضوملا
 لك نم صلختلا نمضتت ىتلا ةيبلسلا هتفص درجتلاب انه دوصقملا سيل

 لب ءايلمع كلذ عيطتسي صخش نم امف .دقتعم وأ ركف وأ روعش

 باجعإلا وأ ليملا نم عاطتسملا ردق هسفن ررحي نأ خرؤملا نم بولطملا

 ىلإ ذفني نأو «ةنيعم ةيخيرات ةيحانل وأ روصعلا نم رصعل ةيهاركلا وأ

 مهسيساحأب سحيو مهخيرات بتكي نيذلا تاعامجلاو دارفألا قامعأ

 اعيمج مهمساب قطني ءمهنم دحاو هنأك ريصي و مهفورظ مهفتيو 10

 ءاهاوس نود ممألا نم ةمأ وأ ةعامج يأ وأ مهنم درف يأ مزتلي نأ نود

 هيف ىلختي نأ نكمي ال يذلا رمثملا يباجيإلا دزجتلا ىلإ لصي اذهب وهف
 رثأتي ال كلذ عم هنكلو «ةليصألا ةيركفلا هفقاومو ةيساسألا هتادقتعم نع

 ةديعب هتياتك لعجي يذلا رمألا «تادقتعملا هذهب ىضاملا ىلع همكح ىف

 ةقيقحلا ىلإ اهبّرقي امم رخآلا باسح ىلع بناج ىلإ ليمت ال زيحتلا نع
 . ةدوشنملا

 ةقيقحلا بح هدتار نوكي نأو ةيملعلا ةنامألاب يلحتلا خرؤملل يغبنيو

 .95 رص ءهسفل عجرملا 74(

 .98 ص «هقن عجرملا 050



 قفاني الو لحتني الو بذكي الف ءددرت وأ فوخ نود ةعاجشب اهلوقو

 هريغ اهفرعيال دق يتلا قئاقحلاو عئاقولا يفخي الو .ةطلسلاو هاجلا باحصأ

 نم تائفلا ضعب اضر مدع اهرشن يف نوكي دق يتلاو «نايحألا ضعب يف

 يف خرؤملا ىلع بيقر الو «ةنيعم ةلصب هيلإ نوّتمي وأ مهفرعي نيذلا سانلا
 وأ هاج ءارو ًايعس ءىدابملا هذه نع جرخي نمو .هريمض ىوس ةلاحلا هذه

 نع فشكلا نإ .ًاخرؤم دعي نأ نكمي ال ةنيعم ةطلسل ءاضرإ وأ يدام عافتنا

 دح ىلإ ديفي «يموقلا ةمألا ثارت يف ةيبلسلا بناوجلاو يضاملا ءاطخأ ضعب

 مدع دعي امبرو ءرضاحلا تقولا يف أطخلا لماوع بنجت ىلإ يعسلا يف ريبك
 دقو؛ .ةينطولا ةحلصملا نع ًادعبو ًاليلضت ءاطخألا هذه ضعب نع فشكلا

 لوقي امك .«فورظلا ضعب يف ًاينطو ًالمع ةيخيراتلا ةقيقحلا ءافخإ نوكي
 ال نكلو ءارجإلا اذه لثم ىلإ ممألا مظعم تأجتلا ثيح :'”*نامثع نسح

 ىتح اهئافخإ ىلإ تدأ يتلا ةرهاقلا فورظلا لاوز دعب ةقيقحلا راهشإ نم دب
 ال يتلا «ةيخيراتلا قئاقحلا نم طسق ربكأ صالختساو اهنم ةدافتسالا نكمي

 .اهيلإ لصوتلا نود خيراتلا بتكي نأ نكمي

 ةيلوؤسملاب روعشلا خرؤملل ىرخألا ةيرورضلا تافصلا نمو

 هعفديو البن هسفن المي روعش وهو «لامعأ نم هب موقي ام ءازإ عضاوتلاو

 يضاملا ةسارد ىلإ ناسنإلا ىدصتي نأ زوجي الف ءاطعلا نم ديزملا ىلإ

 ءاهجئاتن ةروطخو اهب موقي يتلا ةمهملا ةقدب روعشلا مدع وأ ثبعلا حورب
 نأل نيرخآلا ىلعو هسفن ىلع ررضلاو جئاتنلا فعضأب دوعيس كلذ نأل

 .هاوس لبق كلذ كردي نأ هيلع بجيو كلاسملا ةرعو ةبعص خرؤملا ةمهم

 نم لّلح امهمو «جئاتن ىلإ لصوت امهم هنأ ًاضيأ ملعي نأ بجي امك

 ةلوهجم لازت ال يتلا رومألا نم ريثكلا فشكي نأ عيطتسي نل وهف بابسأ
 يذلاو حيحصلا ملعلا هغيسي يذلا عضاوتلا ىلإ ديكأتلاب هدوقي اذهو .همامأ

 .18ص ؛ يخيراتلا ثحبلا حهنم 226(



 39 خرؤملا تافص «هتدئاف ءهفيرعتو خيراتلا ةيهام
 00 010000 ح٠ سس ل

 يناسنإلا مدقتلا بتارم يف لب .ءبسحف ملعلا بتارم يف ال لزانملا ىلعأ

 نأ مهنم يأ ةمهم نع ةبوعص هتمهم لقتال يذلا خرؤملاب ّيرحو .هتاذ
 ,*”””هقتاغ ىلع ةأقلملا ةيلوؤنسلاب ًاساسخإ مهقمعأو ًاعضاوت مهرثكأ نوكي

 الأو .*”*”روهظلاو ةرهشلا بح نع دعتبي نأ ًاضيأ خرؤملل يغبنيو

 اهلك هذهف بصانملاو باقلألا ىلع لوصحلا وأ بسكلا لجأ نم بتكي

 وهف ؛خرؤملا هرطس ام ىوس ىقبي الو مودت نأ نكمي ال ةتقؤم ةلئاز رومأ
 لايجألا فرعتسو «هتمأل هادأ ام ىلعو هيلع ًامكح نوكي يذلا هدحو
 قلازم ىلإ هب تدأ يتلاو بتك ام ىلإ هتعفد يتلا بابسألا ةيهام ؛ةقحاللا

 نإ .رباع بصنم وأ ؛لئاز لام ءاقل اهفييزت وأ قئاقحلا فيرحتو فارحنالا

 هتاذ دحب اذهو «ةيملعلا ةقيقحلا نع فشكلا يه ةيساسألا خرؤملا ةمهم

 ىلع صرحي نأ هيلع بجيف بصانملاو باقلألاو بسكلا عاونأ لك لدعي

 يف هدهج عزوي نأ نود ثحبلاو سردلا ىلع فكعي نأو ةقيقحلا هذه

 .ثحبلا نم يساسألا هفده نع هداعتبا ىلإ يدؤت نأ نكمي ىرخأ لامعأ

 وهف «'”””مظنم بترم عاو لقع اذ» نوكي نأ ًاضيأ خرؤملا ىلعو
 زيكرتلل ةفصلا هذه ىلإ نوجاتحي نيذلا ملعلا لاجر ةيقب نأش هنأش اذه ىف

 ردقأ ةمظنم ةيلقع كلتمي يذلا خرؤملاو ءمهيديأ نيب يتلا قئاقحلا ىلع

 عضوملا يف اهنم ةدافإلاو ءاهبيترتو قئاقحلا قيسنت ىلع هريغ نم
 يف خيراتلا ثداوح نيب ةقالعلا ديدحت ىلع ًارداق نوكي كلذك :؛بسانملا

 دقتفا ام اذإو «نيقيقد مغانتو قاستا يف اهنيب طبرلاو «ناكملاو نامزلا

 ثادحألا ههجو يف برطضت راكفألا تتشم حبصي ةفصلا هذه خرؤملا

 .106ص ءقباسلا عجرملا «قيرز 77(6)

 .19ص ءقباسلا مجرملا ؛تامتع : رظنا 228

 .19ىه «هيسقث عجرملا 29(
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 نع ثحبلا ىف هتيلباق دقفيو ءاهنيب طبرلا نع زجعيف اهتاليصفت طلتختو
 يتلا ةيخيراتلا ثادحألا قايس نمض حيحصلا اهراطإ يف اهعضوو ةقيقحلا

 .اهسردي

 ءاقباس اهيلإ انحملأ يتلا ةيقالخألا تافصلاو لئاضفلا ىلإ ةفاضإو

 يأ ةمجاهم يف عرستلا مدعو ماتلا م 00 ىلحتي نأ خرؤملل يغبني
 ىلإ تدأ يتلا فورظلا ةسارد لبق ١ ”””ءاطخأ نم بكترا امهم رخآ ثحاب

 الو لماحت يأ نم ايلاخ درلا نم هبولسأ 9 نأ بجيو .ءاطخألا كلت
 نوكي نأ بجي كلذك .ريغ ال ةيخيراتلا ةقيقحلا ةمدخ ىلإ الإ فدهي

 حيتي يذلا ردقلاب ءلايخو حماستو ةفطاعو قوذو ساسحإ بحاص خرؤملا
 سُملت ىلع ًارداق نوكي كلذبو «نيرخآلا عزاونو هريغ ءارآ كردي نأ هل
 يف جلتخا ام سحيو ءاهعم لماعتي يتلا ةيملاعلا تايصخشلا فلتخم رابخأ

 عفاودلا عاطتسملا ردقب مهفيو فطاوعلا فلتخم نم لاجرلا ءالؤه رودص

 كراشي نأ كلذك عيطتسيلو ؛يضاملا يف نّيعم كولس ذاختال مهتعفد يتلا

 تارتف لثم .خيراتلا نم ةجرحلا تاعاسلا ءانثأ يف مهفقاوم سمألا لاجر

 , *17لشفلاو حاجنلا فورظ يفو ةمواقملا بقحو تاروثلاو تاضافتنالا

 راد .توري «3ط) نييعماجلا تاالطلل ةيلعلا ثرحبلا جهنم ؛ سحلم حاتفلا دبع ايرث 230

 .56ص 2( 2 : ينانبللا باتكلا

 .20صحع «ءقباسلا مجرملا «ءنامثع (81)



 يناثلا لصفلا

 ةدعاسملا مولعلا

 : ديهمت
 نأ بجي يتلا تافصلاو ؛ةيصخشلا تالهؤملا ةيمهأ نم مغرلا ىلع

 خيراتلا ةسارد ىلع لبقملا نإف ءاقباس اهيلإ انرشأ يتلا خرؤملا اهب ىلحتي

 ىلع هتمهمب موقي نأ عيطتسيل ءأديج ًايفاقث ًادادعإ لاني نأ بجي هتباتكو
 ثيح «ىرخألا نهملا مظعم هبشت رمألا اذه يف خرؤملا ةنهمو ءهجو ريخ

 يتلا ةيساسألا تامزلتسملا ءرملا ىدل نوكت نأ نود اهتسرامم ليحتسي

 مولعلا نأش هنأش خيراتلاو ؛ءلمعلا يف حاجنلا ىلإ لصوتلل اهنع ىنغال

 وأ مولعلا رئاس نع هتاذب القتسم سردي نأ نكمي ال ىرخألا فراعملاو

 ميركلا نآرقلا مهفي نأ ريسفتلا ملع سرادل نكمي ال ًالثمف «فراعملا

 ةغللا مولعب املم نوكي نأ نود هماكحأو همكح جرختسيو ؛هيناعم نّيبتيو

 خوسنملاو خسانلا ماكحأو لوزنلا بابسأو :تاءارقلا ملعو «ةيبرعلا

 ©) اهريغو فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو هقفلا لوصأو

 - ءةيرصعلا ةيتكملأ تااروشنم : تاووريب اديص . 3ط) خيراتلا حلطصم ١ مهسر ديسأ 000(
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 مرلعلا نم ةفلتخم عاونأ ىلإ جاتحي خيراتلا سراد نإف كلذكو

 دقو ؛يناسنإلا طاشنلا تالاجم عيمج لوانتي خيراتلا نأل كلذو «ةيناسنإلا

 ونود لاثمأ نم نييسنرفلا ءداليملل رشع عساتلا نرقلا ءاملع ضعب قرطت

 ةساردب خرؤملا اوبلاطق عوضوملا اذه ىلإ (34ةمارب) يلبامو (طوابممان)

 نوناقلاو يعيبطلا نوناقلا لمشت ىتلا «فراعملاو مولعلا نم ةريبك ةعومجم

 مهضعب نأ امك 2« *ةيخيراتلاو ةيبدألاو ةيسايسلاو ةيقالخألا مولعلاو «ماعلا

 ءيش لك فرعي نأ بجي خرؤملا نأ اوررقف ه«فرطتلا ىف و ىلاغ رخآلا

 ملعو ةيفارغجلاو سانجألاو ةيلاملاو نوناقلاو ةفسلفلا ايار ءًابيرقت

 بعصلا نم نإف «لاحلا ةعيبطبو .“*”خلإ ...ةيعيبطلا مولعلاو ناسنإلا

 نأ يرورضلا نم نكلو .اهلك مولعلا هذهب صصختي نأ خرؤملا ىلع
 املم «هتباتكو خيراتلا ةساردب ةلصتملا مولعلاب ًافراع .ةفافثلا عساو نوكي

 ةبسنلاب مولعلا هذه فلتختو ءهثحب عوضومب ةرشابم ةلص هل يذلا ملعلاب
 مولعلاف ءىرخأ ىلإ ةدام نمو رخآ ىلإ رصع نم خيراتلا سراد ىلإ

 مولعلا نع فلتخت نامورلاو نانويلا خيرات ةساردل ةمزاللا ةدعاسملا

 ةضهنلا رصع وأ «يمالسإلا يبرعلا خيراتلا ةساردل ةمزاللا ةدعاسملا

 ىجرت ةدئاف ال كلذك ؛ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا خيرات وأ «ةيبوروألا

 ةيبرعلا ةلودلاب قلعتت ثاحبأب موقي نمل ةميدقلا طوطخلا ملع ةفرعم نم
 ةيلوألا ةدعلا نإف ءاذل ءالثم ةيسنرفلا ةروثلا ةساردب وأ ءيومألا رصعلا يف

 نم فلأتت نأ بجي خيراتلا يف ةليصأ ثاحبأب موقي نأ ديري نم لكل
 قئاثولا نع فشكلا لئاسوب هديوزتب ةليفكلا فراعملا عيمجو «ةماعلا ةفاقثلا

 يأ يف خرؤملا صصختل أعبت فراعملا هذه فلتختو ءاهمهفو اهدقنو

 .25ص .قباسلا عجرملا «نامثع :6ص :(تءد -
 34 - 52ص ءقيباسلا عجرملا ©« سوبوتيسو اولجنال 22(

 55 ص ؛هسفن مجرملا 03
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 نب حال ةسخ ل بسصنبا لاو كب صتتسسفب سلفا ست ل وع تو جت ششي حرام نعاس لسع لم حس سستم هاهو

 ًالهسو ءايبسن ًاريصق ةداع دادعإلا نوكيو .خيراتلا بناوج نم بناج

 قاش هنكلو ءرصاعملا وأ ثيدحلا خيراتلا يف لغتشي نم ىلإ ةبسنلاب

 روصعلا خيرات يف وأ «ميدقلا خيراتلا يف لغتشي نم ىلإ ةبسنلاب ليوطو

 (4 . ةيمالسالا وأ ةيبوروألا ىطسولا

 : ةغللا

 يف ثحابلل يغبني يتلا ةدعاسملا مولعلا ةمدقم يف تاغللا يتأتو

 ةصاخلا ةيلصألا ةغللاب ملي نأ خرؤملا ىلع بجوتيو ءاهب دوزتي نأ خيراتلا

 يفت ال ةمجرتلا نأل ءهيف ةباتكلا يوني يذلا يخيراتلا ثحبلا عوضومب

 ىلعف .هيلع عالطالا ديري امل لماكلا مهفلا ىلإ لصوتلل خرؤملا ةجاحب

 «ةيبوروألا ىطسولا روصعلا خيرات ةسارد يف بغري نم نأ ءلاثملا ليبس

 ديري نم ىلإ ةبسنلاب لاحلا كلذك «ةينيتاللا ةغللاب ًافراع نوكي نأ بجي

 ةيرورض تسيل (ةينيتاللا) ةغللا هذه نكل «ةيكيلوثاكلا ةسينكلا خيرات ةسارد

 ةغللا يه انه ةبولطملا ةيلصألا ةغللا نإ لب ءةيسنرفلا ةروثلا خيرات ةساردل

 وأ ءنيرطق نيب تاقالعلا ةسارد دوي نمل دب ال كلذك «'”ةيسنرفلا

 تاهجو ىلع علطي ىنح «نينثالا ةغل فرعي نأ ؛نادلبلا نم نيتعومجم
 برحلا دعب ةيزيلكنإلا  ةيرصملا تاقالعلا ةساردف «ةفلتخملا رظنلا

 ةساردو «ةيزيلكنإلا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا ةفرعم بلطتت :ىلوألا ةيملاعلا

 لك ةفرعم ًاضيأ بلطتت «ةينابسألا كلامملاب سلدنألا يف برعلا تاقالع

 ثوحبلا نم ريثكلا دوجول ًاضيأ ةيسنرفلا امبرو «ةينابسألاو ةيبرعلا نم
 املكف اذكهو «ةيسنرفلا ةغللاب عوضوملا اذه نع تبتك يتلا تاساردلاو

 ةفرعملاو مهفلا لاجم همامأ عستا «ثحابلا اهنقتي يتلا تاغللا تددعت

 61ص .قيباسلا عجرملا «نراق )4

 26ص «قبالا مجرملا ءنامثع ؛نراق (5)
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 ءءددف ممممم , مم مه مع مه مع مصمم مهم هلا ةسصفعلا

 فلتخم ىلع عالطالا هنكمأو .هثحبب ةصاخلا تاعوضوملل ءاصقتسالاو

 ام ىلإ ةمّيق تامولعم فيضت نأ نكمي ىتلا بتكلاو ثوحبلاو تاللاقملا

 . جئاتن نم هيلإ لصوتي

 نأ خيراتلا يف نّيعم عوضومب صصختلا يف بغري نمل يفكيالو
 نوكي نأ ًاضيأ هيلع لب ءعوضوملا كلذب ةصاخلا ةيلصألا ةغللا فرعي

 ةدعاسملا مولعلا نم ًاضيأ دعي يذلا (>0:!ه1دور ايجولوليفلا) ةغللا هقفب ملم

 اهتادرفم يناعمو «اهيناعم ريغتتو روطتت ةغللا نأل خيراتلا ةساردل ةيرورضلا

 ةيخيراتلا صوصنلا مهفتي نأ اذإ خرؤملل دب الف ءرخآ ىلإ رصع نم
 فرع اذإ الإ كلذ هل ىتأتي الو .ةمات ةقدب هسردي يذلا رصعلاب ةصاخلا

 «ةفلتخم تارييغت نم اهظافلأ لان ام ىلع علطاو .ةمات ةفرعم ةغللا هذه

 اذه يف اهب قوثوملا ةيوغللا مجاعملا ىلع دمتعي نأ ثحابلا عيطتسيو

 ريغتو «ةيوغللا تادرفملا مادختسا خيرات ركذت يتلا كلت اميسالو «لاجملا

 ىلإ ةبسنلاب (080:0 دروفسكأ) مجعم لثم ءرخآ ىلإ رصع نم اهيناعم

 ثيدح سوماق رفاوتي الف «ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةبسنلاب امأ :ةيزيلكنإلا ةغللا

 ةفرعمو :«تاملكلا يناعم روطت ىلع روثعلا عيطتسن اننكلو ءضرغلا اذهل

 ءبرعلا ناسل لثم «ةريهشلا ةيبرعلا ةغللا سيماوق ةعجارمب اهنم دارملا

 .اهريغو يديبزلل سورعلا جاتو ءروظنم نبال طيحملا

 لوصألا دمتعت ةليصأ ثاحبأب مايقلا ميدقلا خيراتلا سراد دارأ اذإو

 «ةميدقلا شوقنلا أرقي فيك سردي نأ هيلع بجو .ناديملا اذه ىف ةيلوألا

 نم وهو :(2داءههمهمطإز) ةميدقلا طوطخلا ةءارق ملعب 00 اذهو

 :«ىربكلا ةميدقلا تاراضحلا ةسارد يف اميسالو «خيراتلل ةدعاسملا مولعلا

 طخلاو «نيدفارلا يداو ةراضحب صاخلا يرامسملا طخلا ةءارق لثم

 تاباتكب صاخلا دنسملا طخلاو «لينلا يداو ةراضحب صاخلا يفيلغوريهلا

 ةينامورلاو ةينانويلا طوطخلاو ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ةيبونجلا ةيبرعلا لودلا
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 صصختلا ديري يذلاف .ىطسولا روصعلا يف ةيبوروألا طوطخلاو «ةميدقلا

 ةيبونجلا ةيبرعلا لودلا ىدحإ ةساردو .مالسإلا لبق برعلا خيرات يف
 نكمي الو ءدنسملا طخلا ملعتي نأ هيلع بجي ءًالثم ةيريمحلا وأ ةيأبسلاك

 نود لودلا كلت ىدحإل ًاخيرات بتكي نأ ءخرؤم يأ لابب رطخي نأ
 طوطخلا ةءارق ناقتإ مدع نع مجني يذلا أطخلا نإ ءطخلا اذهل هتفرعم

 عقاولا ىلإ تُمت ال تاريسفتو ةيسكع جئاتن ىلإ يدؤي نأ نكمي «ةميدقلا

 6". ريسفتلاو دقنلاو عمجلا يف ةقدلا مدع هنع مجني يذلا رمألا ءةلصب

 ةلكاش ىلع قبت مل اهنم ددع ىلإ انرشأ ىتلا طوطخلا هذه نإ

 ترم ىتلا ةفلتخملا روصعلا بسحب ريبشتلاو روطتلا اهباصأ دقف .ةدحاو

 ىلإ بتاك نم لكشلا يف فلتخي نأ نكمي دحاولا طخلا نأ امك ءاهب

 طوطخلا هذه زييمت يف ةماتلا ةقدلا ثحابلا نم بلطتي يذلا رمألا ءرخآ

 ىلع نوكيلو ءاهب تنّود يتلا قئاثولا ىلإ عوجرلا نم نكمتيت ءاهروطتو
 . طوطخلا هذهب ةنودملا تاياتكلا نم دوصقملاب ةمات ةيارد

 : قئاثولا

 مولعلا نم (12ماه02:15) كيتامولبدلا ملع وأ ىقئاثولا ملع دعو

 اهدقنو قئاثولا ةساردب ىنعُي يذلا وهو .خرؤملل ةيرورضلا ةدعاسملا

 يف ةأشنلا ثيدح حلطصملا اذه نأ نم مغرلا ىلعو .اهنامزأ ديدحتو

 اميسالو «نيملسملا ٍبرعلا دنع ًافورعم ناك هنإف ؛'”يبرغلا ملاعلا

 ملع حاطصمب يمس ثيحب «ثيدحلاو هقفلا ملع يف نيصصختملا

 هيف اوفلأ ءاملع ةلمج عوضوملا اذه يف برعلا نم رهتشا دقو .طورشلا

 .57ص ٠قباسلا مجرملا ؛سوبونيسو اولجتال :رظنا ن6

 دوبع ملاس :رظنا ملطصملا لصأ ىلع عالطإلاو ملعلا اذه نع تامولعملا ةدايزلا 17)

 ص ء«(1977 ؛ةعايطلل ةيرحلا راد :دادغي) كينامولبدلا  قئاثولا قيقحت ملع ؛يسرلالا

 .اهذعي امق 0
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 ,(!«طورشلا ريسفت# هباتكو (م859 /ه245ت) يزارلا ىيحي نب لاله لثم
 موسوملا هباتكو (م933 /ه321ت) يواحطلا دمحم نب دمحأ رفعج يبأو

 يقهيبلا هللادبع نب دمحم ركب يبأو ؟؟9عطورشلا ملع يف ريبكلا عماجلا»

 ."«قيئاوملاو طورشلاو ةاضقلا بدأ" يف فْلأ يذلا

 اهمدختتسي ىتلا لوصألا لك ماعلا اهموهفم يف «قئاثولا» ةملك ينعتو

 قرولا ىلع ةيوتكم تناك ءاوس «ةيخيرات تامولعم ىلع لوصحلل خرؤملا
 يذلا قيقدلا ىنعملا يف ينعت اهنكلو «ةيداملا راثآلاك ةبوتكم ريغ وأ
 لكم: ةيمسرلا ةبش:وأ - ةيمسرلا تاباتكلا# + نوخزؤملا هيلغ حلطصا
 ةيسايسلا تالسارملاو تايقافتالاو تادهاعملاو تارارقلاو رماوألا

 وأ بوعشلا تاداع وأ ةراجتلا وأ داصتقالا لئاسم لوانتت يتلا تاباتكلاو

 وأ تاعورشملا وأ ءفعض وأ ةوق نم مهبيصي امو مهديلاقتو مهمظن

 مدقت يتلا وأ ةلودلا يف نيلوؤسملا نع ردصت يتلا ةعونتملا تاحرتقملا

 ."'7«تايمويلا وأ ةيصخشلا تاركذملا وأ مهيلإ

 قئاثوب ةصاخلا تاحلطصملاو بولسألا نقتي نأ خرؤملل دب الف

 ديدحت يف عبتت ةصاخ ةينف بيلاسأو قرط كانهو «هيف ثحبي يذلا رصعلا

 مالقألا ةيعونو ءاهتباتك يف لمعتسملا دادملا ىلإ فرعتلاو ءاهنامزأ

 نم تيثتلا يف ةدعاسملا لجأل كلذو ؛هرمعو قرولا عونو «ةمدختسملا

 .اهنالطب وأ .قئاثولا هذه ةحص

 .288 ص ؛(1978 ةقرعملا راد : توريب) تس رههلا  ميدتلا نم قحسإ نب دمحم هر

 يماسأ نع نونظلا فشك .يبلج بتاكب فورعملا ؛ةفيلخ يجاح هللادبع نب ىفطصم (9)

 تيسفوألاب هعبط تداعأ (1941 ءيس هناخيتك اشاب بغار ةجوق لوبناتسا) نونئفلاو بتكلا
 .ص./2 ءدادغب يف ىتثملا ةبتكم

 .133 1 32١ص «قباسلا عجرملا ؛ديمحو رقاب ءرظنا (10)

 .30ص « قباسلا عجرملا :نامثع 0(



 ماتخألا

 يتلا كونرلاو ماتخألاب ةصاخ ىرخأ مولع ةسارد قئاثولا ملعب لصتيو

 دقو .رخآ ىلإ رصع نم فلتخت تناك ثيحب «قئائولا هذه اهب رهمت

 ةفلتخمم ةنمزأ يف ءارمألاو كولملا لبق نم ةيندعملا ماتخألا تمدختسا

 .ىطسولا روصعلا يف ابوروأ يف كولملا ضعب دنع بهذلا ماتخأ تدجوو

 « لكشلا ّيضيبلا اهنمو ريدتسملا اهنمف «تعونتو ماتخألا هذه تددعت دقو

 ءارمألاو ماكحلا مظعمل ناكو «بيلصلا وأ بلقلا وأ ثلثملا هبشي ام اهنمو

 ةنيعم تارايعو تاراعش اهيلع ءمهب ةصاخ ماتخأ نيملسملا ءافلخلاو

 تالجسلاو قئاثولا ىلع مهعيقاوت يف اهنولمعتسي اوناكو ءاهريغ نع اهزيمت
 عباط وهو ناطلسلا متاخ»ب «''نودلخ نبا لوقي امك اهيلع متخي يتلا

 ءاملاي باذم رمحأ نيط يف سّمغي هتراش وأ ناطلسلا مسا هيف شوقنم

 .«. .هقاصلإو هّيط دنع لجسلا يفرط ىلع هب عبطيو متخلا نيط ىّمسيو

 مهتاراش ىطسولا روصعلا يف ابوروأ يف ءارمألاو ماكحلل ناك كلذك
 مكاحلا ىلع رصتقي ال اهضعب ناكو ءةصاخلا مهعيقاوتو مهزومرو

 تاراشلا هذه ىلإ فاضيو «ةمكاحلا هترسأب صاخ زمر وه لب ءبسحف

 ءالبنلا سبالم ىلع وأ عوردلا وأ ماتخألا ىلع رهظت يتلا ةزيمملا تامالعلا

 هذه نمو .([عهللمون) كونرلاب ةداع فرعت يتلاو «مالعألا وأ دنجلاو

 قبنزلا ةرهزو ناصحلا ليذو لالهلاو رسنلاو فيسلاو سأكلا ؛تامالعلا

 زييمتلل ةيبيلصلا بورحلا ءانثآ يف تاراشلا هذه تمدختسا دقو ءاهريغو

 نيب سابتلالا عقي ال ىتح ةددعتم بوعشل ةعباتلا ةفلتخملا شويجلا نيب

 الو يمالسإلا قرشملا يف ةيلاتلا روصعلا يف تمدختسا كلذك ءامدارفأ

 .246 رص + ةمدقملا 2120



 ىخيراتلا ثحبلا لوصأ 48

 روصعلا يف تنيُر دقو «''*”نيينامثعلاو كيلامملاو نييبوبألا ىدل اميس
 راهزألاو راجشألا قاروأك ةفلتخملا شوقنلاو فراخزلا عاونأب ةيمالسإلا

 1 لاكشأب ةرؤفطملا لاخلاو:ءئلاللاو تكاوكلاو ةلهألاز

 ةرتفلاب ةصاخلا ماتخألابو تامالعلا هذهب يخيراتلا ثحابلا ةفرعم نإ

 «خيراتلا نم ةيلاخلا ةيخيراتلا قئاثولا نمز ديدحت يف هدعاست اهسردي يتلا
 ماكحلا باقلأ ىلإ فرعتلا يف زومرلاو تاباتكلا هذه نم ديفتسي كلذك

 ليبس ىلعف .مهعيقاوت يف اهنولمعتسي يتلا مهتاراعشو .ءارمألاو كولملاو

 (5”:ًاصلخم هللاب تنمآ" ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا متخل شقن ناك «لاثملا

 هبو دمحمم َةَقث هللا" وه يسابعلا يدهملا دمحم ةفيلخلا متخ شقنو

 نوراه نب دمحم نيمأللف دحاو متخ نم رثكأ ءافلخلل ناكو ا

 لمع لكلو) «رداقلا يبسح» يلاوتلا ىلع اهيلع بوتكم ماتخأ ةثالث ديشرلا

 ءافلخلا مظعم ىلإ ةبسنلاب رمألا اذكهو .''””هللاب قثاو دمحم# و (باوث
 .نييسابعلاو نييومألاو نيدشارلا

 ىلع ًأرداق هلعجي ءاهيلإ ثحابلا فّرعت نإف كنورلا ىلإ ةبسنلاب امأ
 امك ءاهريغو عوردلاك ةحلسألا وأ قئاثولا نم هدي تحت عقي ام ةحص تابثإ

 ديدحتو ةيداملا راثالاو قئائولا هذه ىلع مكحلا يف ةيلباق فرعتلا اذه هديزي

 . يقيقحلا اهنمز

 : تايمنلا ملع

 ىرخألا ةدعاسملا مولعلا نم دوقنلا وأ تاكوكسملا ملع دعو

 .131 130 ص ءقباللا عج رملا .ديمحو رقاب : رظنا .3!ىم ءقباسلا عجرملا «نامثع 15(1)

 يئارعلا فحتملا يف ةيناوطسإلا ماتخألا .ءيروحلا يلع دبع ةاينحو يدنبشقنلا رصان ةماسأ (14)

 16ص :(1974 ؛رشنلاو ةعابطلل ةيرحلا راد ؛دادغب)

 .62ص .هسفن عجرملا (15)

 .65 52ص ءهسفن عجرملا (16)

 .66 ص ءهيسفن مجرملا 217(



 49 : ةدعاملا مولعلا

 تايمثلا ملعب ًاضيأ فرعي ام وهو «يخيراتلا ثحبلا يف ةمهملا

 ةلوهسب اهب نعطلا نكمي ال ةيخيرات قئاثو دعت دوقتلاف . (2لدصنوم#6)

 امب اهنأل «ةيخيراتلا قئاقحلا ىلإ لصوتلا ىلع خرؤملا ةناعإ يف ةمهم يهو
 مدخت نأ نكمي + ةشاسا ةداف مدقت «تامالعو موسرو تاباتك نم هلمحت

 ةيخيراتلا لاوحألا نع ةركف يطعتو «خيراوتلاو ءامسألا طبض يف ثحابلا

 خرؤي يتلا ةرتفلل ةينيدلاو ةيركفلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلاو
 دعا نمت تامرلعي افيأ :ةوقثلا نما نسلشتم نأ نكي هك 1"!
 كولملا ءامسأو ؛يراجتلا لماعتلا بيلاسأو هراعسألاو ةيشيعملا لاوحألا

 ةيراجتلا تاقالعلاو ءدوقنلا هذه اهيف تكس يتلا برضلا رودو ءماكحلاو

 ماكحلا اهنّودي يتلا ؛«توعنلاو باقلألل لجس دوقنلاو .اهرصع يف ةدئاسلا
 :ةيسايسلا ثادحألا نم ريثك ىلع ءوضلا يقلت يهف اذل ءاهيلع ءارمألاو

 دالبلاو نيطالسلا وأ ةالولا ضعب ةيعبت تابثإ وأ يفن ًالئثم ناكمإلابف

 ,'”دوقنلا ةطساوب يمالسإلا خيراتلا يف ةيزكرملا تاموكحلل وأ ةفالخلل

 روثعلا نم ممألا نيب يراجتلا لدابتلا ةيمهأ ىلع مكحن نأ اننكمي كلذك
 ليبس ىلعف «ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف ةميدقلا تاكوكسملا ىلع

 «ةديعب نكامأ يف ةيبرعلا دوقنلا نم ةريفو تايمك ىلع روثعلا نأ ؛لاثملا

 ءايسور يف راهنألا ةيدوأو «قيطلبلا رحب ةقطنمو ؛«ةواندنكسا يف اميسالو

 يمالسإلا ملاعلا نيب قاطنلا ةعساو ةراجت مايق ىلع ًاسوملم ًاليلد دعُي

 الا قطانملا هذهو

 .ةعابطلل ةيرحلا راد ؛دادغب) ةيبرعلا رداصملا ىف دوقنلا .ظوفحم ىلع ىجان هنراق (418)
 نوؤشلا راد ءدادغب) خيراتلا ةباتكو تاكوكسملا ؛قازرلا دبع ضهان :7سع «(2
 .5صص :(م1988 «ةماعلا ةيقاقغلا

 .(4 .ملقلا راد :ةرهاقلا) اهرضاحو اهيضام ةيرعلا دوقتلا «هذمحم يمهف نمحرلا دع (19)

 35ص

 ةلجم ؛:؛ىطسولا نورقلا يف ابوروأ يف اهرثأو اهراشتنا ةيبرعلا دوقنلا١ ءيبيطلا نيمأ (20)

 .196 ص :(1981 :دادشي) ١9 ددعلا ءيبرعلا خرؤملا



 نم ربتكلا شفت نا كشر: ف دوقنلا نم انما :ةرونلا يتكسر
 .ةيمسرلا قئاثولاو ةيخيراتلا تانّودملا قيرط نع انيلإ تلصو يتلا رابخألا
 وأ ءاهنيودت رخأتل ةجيتن عقاولل ةفلاخم رابخألا هذه ضعب يتأت نأ لمتحيف

 تلممهأ وأ خاسنلا يديأ نم تطقس وأ .ءعامسلا قيرط نع تلصو اهنأ

 تابثإ وأ «ءافلخلاو كولملا ضعب مكح نمز ديدحتك «7'”ًادمع وأ ءأوهس

 نم ديفتسن نأ نكمي اذكهو ءاهئاضقنا وأ .ءةنيعم تاروث خيرات

 ريثكلا ديدحتو ءانخيرات نم ةددعتم بناوج ةساردل ةيمالسإلا تاكوكسملا

 ام نأ لاثملا ليبس ىلعف .ةنّودملا بتكلا اهيلع تصن يتلا لئاسملا نم

 يضر) باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع ىلإ دوعت تاكوكسم نم انيلإ لصو
 22 نم لوأ ناك هنأ ىلإ ريشت يتلا ةنودملا رابخألا دكؤت (هنع هللا

 ةيمالسإلا تاكوكسملا دكؤت كلذك «'**”يمالسإلا رصعلا يف تاكوكسملا
 دبع يومألا ةفيلخلا تعد ىتلا ةيخيراتلا رابخألا انيلإ تلصو يتلا

 يف دوقنلا بيرعتو حالصإل ةلماش ةيلمعب مايقلا ىلإ ناورم نب كلملا

 يموقلا عباطلا ءافضإ يرورضلا نم دجو هنأل .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا
 يسايسلا رارقتسالا ىلإ لصوتلا لجأ نم ءدوقنلا ىلع يبرعلا

 ةيبرع ادوقن برضف «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألا ديحوتو «يداصتقالاو

 فحاتملا نم ديدعلا يف ةظوفحم يهو ءاهنم ريثكلا انيلإ لصو ؛ةصلاخ

 دوقنلا خيرات يف ةمساح ةنس م696 /ه77 ةنس ذعتو «ةيملاعلاو ةيبرعلا

 ,0”صلاخلا يمالسإلا زارطلا ىلع رانيد لوأ اهيف برض ثيح «ةيبرعلا

 .8ص «(1969 .طظحاجلا راد :دادغب) ةيمالسمإلا ةيبرعلا دوّمنلا روطن ؛ىنيسحلا دمحم رقاب (21)

 روشنم :ةيمالسإلا دوقنلا باتك «يزيرقملا رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ نيدلا يقت :رظنا (22)
 : اضيأ رظناو :4ص «(ه1298 «بئاوجلا ةعبطم :ةيئيطنطسقلا) لئاسر ثالث نمض
 داخ. اةندلطعع م. ةدامام عدم ه1 طع معوط- 2)8 هتان نع 310 1-2050عامممت ال24

 م0105 (ار. م5001: 1956), 2.46.

 تاعوبطم .؛دادفغب) ىقارعلا فحتملا ىف ىمالسمإلا رانيدلا «ءيدنيشقتلا دومحم رصان ديسلا (23)

 - للم, 0و 1: 22. آلا 43. :24/1 :(1953 :ءيقارعلا يملعلا عمجملا



 5ا] ةدعاملا مولملا

 ةروص تاذلاب بيرعتلا لحارم ىف ةيومألا تاكوكسملا انل تمدق دقو

 هنأ دقتعي يذلا صخشلل ترهظ يتلا «ميقتسملا فيسلاو «ةيبرعلا سبالملل

 زمر ؛هفيسب قطمنتيو «ةيفوكلا رمتعي وهو ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا
 ةيرامعملا دوقعلل ةروص تاكوكسملا انل تمدق كلذك.ةمامإلاو داهجلا
 كلذ مهاردلا دحأ لمح امدنع ًاضيأ يومألا رصعلا يف اهناجيتو ةدمعألاو

 , **بيرعتلا ةلحرم يف وهو

 ضعب مهفت يف ديفت تامولعم ميدقت يف ًاضيأ تاكوكسملا دعاستو

 كلذو اهركذ نع نوخرؤملا لفغي دق يتلا ؛ةيسايسلا تاهاجتالاو مظنلا

 ماكحلا لويم حضوت باقلألاف ءاهيلع درت يتلا باقلألاو ىنكلا ةساردب

 باقلألا نإف كلذك «تاعزن نم مهيلع رطيسي امو مهيدعاسمو ءارمألاو

 بير الب يهو ةريبك ةيمهأ اهل ةيمالسإلا تاكوكسملا ىلع رهظت يتلا ةيرخفلا
 نيطالس باقلأ روهظف «ةيعامتجالاو ةيسايسلا ثادحألا ىلع ءاوضألا يقلت

 ءالثم ةيسابعلا ةفالخلا ىلع يقوجلسلا طلستلا ةرتف يف دوقنلا ىلع ةقجالسلا

 لثم .مهنم لئاوألا اميسال عساو ذوفن نم ءالؤه هب عتمت ام ىدم ىلإ ريشي
 يتلا باقلألا هذه ىلإ ةدحاو ةرظن نأو «هاشكلمو «نالسرأ بلأو .كبلرغط

 باقلألا هذه نمو «لاجملا اذه يف هيلإ بهذن ام ديؤت «تاكوكسملا اهتلمح

 و "نيدلاو ايندلا زعم» و ةايندلاو نيدلا ثيغم# ءرصحلا ال لاثملا ليبس ىلع

 مالسإلا كلم مظعملا ناطلسلا» و «نيدلاو ايندلا ثيغم مظعألا ناطلسلا»

 . 576 هيدلاو ايندلا ثيغع

 يتلا ةيخيراتلا تاراصتنالا ضعب ديلخت يف ًاضيأ تاكوكسملا ديفتو

 .120ص ءقباسلا عجرملا هديمحو رقاب ءًاضيأ رظناو -

 :دادغب) برعملا يومألا مهردلا «يركبلا شيورد باهمو يدنبشقتلا دومحم رصان ديسلا (24)

 ةباتكو تاكوكسملا «قازرلا دبع ءنراقو :241 .24 ص .(1974 ؛ةعابطلل ةيرحلا راد

 .33 ص . خيراتلا

 .122ص «قباسلا عجرملا ءديمحو رقاب :اضيأ رظناو 53 ص ءهفن عجرملا (25)



 .تاكوكسملا هذه نمو .ةفلتخملا ةيمالسإلا روصعلا يف برعلا اهققح

 ةروص هيبناج دحأ ىلع شقن ءانييق نفلا فحتم يف ظوفحم يضف مهرد

 ودبي يذلا .(م861 847 /ه247 )232  هللا ىلع لكوتملا يسابعلا ةفيلخلل

 دقو ءلمج دوقي لجرل ةروص يناثلا بناجلا ىلعو ؛ةرخاف سبالم ًايدترم
 يف ةاجبلا نم اهئادعأ ىلع ةيساعلا ةلودلل ًاراصتنا ةكوكسملا هذه تدلخ

 بلطل ءاج يذلا ءالؤه دئاق ملستسا ثيح «,م855 /ه24] ةنس ايلعلا رصم

 يه دقنلا ىلع لمجلا دئاق ةروص نأب حجريو .ةفيلخلا نم حفصلا

 هده كيب رمأأ دق لكوتملا ةفيلخلا نأ اقبأ :زمتعملا نمو 7 *هرونص

 كلذل ًاراكذت نوكتل .ءةلودلا نم نيبرقملا ىلع ةلص اهعيزوتو دوقنلا

 لماعتلا دوقن نع فلتخي دوقنلا نم عونلا اذه نإ ثيحب ءراصتنالا

 ةلثمأ نمو *”تاروثام-نم هلمخت اهو «نزولا ثيح نم ةيدايععالا

 ناطلسلا هيرض ام ءاضيأ ةيبرعلا تاراصتنالا تدلخ يتلا تاكوكسملا

 ةنس نيطح ةكرعم يف نييبيلصلا ىلع هراصتنا دعب يبويألا نيدلا حالص

 مهاردلاو «ةيبهذلا ريناندلا تكس ريبكلا راصتنالا اذه دعبف (م1187 /ه583)

 اهنم «باقلألاو تارابعلا نم ديدعلا تلمحو .ةيساحنلا سولفلاو ةيضفلا

 بقل هيلع (م1187 /ه583) راصتنالا ةنس قشمد يف كك يبهذ رانيد

 كلملا» :ةرابع تلمح ةيضف مهارد اهنمو ؛«نيملسملاو مالسإلا ناطلس»

 :.'نينمؤملا ريمأ ةلود ييحم بويأ نب فسوي نيدلا 3 رصانلا

 اميسالو ءراصتنالا ةميق تدكأ اهنأ يف تارابعلا هذه ةيمهأ صخلتتو
 اك

 نينمؤملا ريمأ ةلود ىيحم# ةرابع

 ضعي رييغت قا فشك ىف تاكوكسملا ضعب , ىلإ لضفلا حريو

 .50 48ص ءخيراتلا ةباتكو تاكوركسملا .قازرلا دبع (26(4)

 .124 123 ص ؛قباسلا عجرملا ؛«ديمححو رفاب 0020

 .58 ص ءخيراتلا ةياتكو تاكوكسملا ءقازرلا دبع 628)



 53 | ةدعاملا مولعلا

 لاثملا ليبس ىلع تاكوكسملا تفشك دقو .هتاملسمو خيراتلا قئاقح

 دادغب ىلع ةرطيسلل عادخلاو ركملا حلا نيذلا نييهيويلا ةازغلا ةقيقح

 عاونأ ةعبرأ اوكس دقو ءدهعلا يلو هنبالو ةفيلخلل ءالولا راهظإب كلذو ٠

 مهنيب ثدح يذلا عارصلا نع تفشك ا نيعبرأ لالخ دوقنلا نم

 اهوحتم يتلا ةنانرلا باقلألا نم ريثكلا تلمح امك ءمكحلا ىلإ لوصولل

 تاواَس يتلا تابارطضالاو ىضوفلا تحضوأو «قاقحتسا نود مهسفنأل

 ةنيدم نأ تاكوكسملا تتبثأ دقف كلذك :؛*”'ههدوجو ءانثأ يف دالبلا

 انيلإ تلصو ثيحب (م934 /ه323) ةنس ىتح بارخلا اهبصي مل ءارماس

 نوخرؤملا هيلع عمجي ام ضيقن كلذو ءةنسلا كلت يف اهيف تبرض مهارد
 دعب لماشلا بارخلا ىلإ تلاو .ترجُه دق ءارماس ةئيدم نأ نم .«برعلا

 رخآ لاثم كانهو .277'(م892 /ه279) ةنس يف نويسابعلا ءافلخلا اهكرت نأ
 تراشأ ام ضقانت قئاقح نع تاكوكسملا هيف فشكت يبرعلا برغملا نم

 نيخرؤملاو باتكلا مظعم ريشي ثيح «ةنودملا ةيخيراتلا رداصملا هيلإ
 (م828 793 /ه213 .177 ) هللادبع نب سيردأ نب سيردأ نأ ىلإ ىمادقلا

 نيدقن دجن اننأ نيح يف 2(م816 /ه192) ةنس ساف ةنيدم سسأ يذلا وه

 يناثلاو :(م801 /ه185) خيرات لمحي لوألا ءاهسفن ةنيدملا هذه يف ابرض

 ىلإ نيثدحملا ضعب اعد يذلا رمألا (م805 804 /ه189) خيرات لمحي

 يف ةسرادألا ةلود سسؤم «لوألا سيردأ دهع يف ساف ةنيدم ءاشنإ حيجرت

 1 (31) مقوألا برغملا

 ناتيهيوب ناتكوكم» «قازرلا دبع ضهان :ًاضيأ رظنا :52 51ص ءهسفن عجرملا (29)
 ءدادغب) 4 ددعلا ؛تاكوكسملا ةلجم :؛"نوخرؤملا اهلفغأ قئاقح نع مائللا ناطبمت

 .40 - 39 ص (3
 .125ص .قباسلا عجرملا :ديمحو رقاب (30)

 ملاس زيزعلا دبع دومحم .بيرعت ؛سلدنالاو برغملا يف مالسإلا .لاسنفورب يفبل :رظنا (31)
 ءةبرق نب حلاص 17ص .(1956 :رصم ةضهن :ةرهاقلا) يملح نيدلا حالصو

 .14ص ((1986 ءباتكلت ةينطولا ةسسؤملا : رئازجلا) ةيبرغملا تاكوكسملا



 ضرغل تمدختسا تاكوكسملا ضعب نأ ءاضيأ دوقنلا ةسارد نّيبتو
 ليبس ىلع ءهرصم ىف نويمطافلا مدختسا دقف ؛ةيسفنلا برحلاو ةياعدلا

 لبق ءمهل مهئالوو سانلا ةدوم بسكل تاكوكسملا نم عونلا اذه «لائملا

 ادوقن مهسيساوجو مهتاعد لمحف ءرصم ىلإ لاقتنالاب العف اوموقي نأ

 تبرض :(م975 952 /ه356 341 ) يمطافلا هللا نيدل زعملا مساب ةيبهذ

 /ه341) ةنس خيراتو رصم مسا اهيلعو .ةبسانملا هذهل صاخ لكشب

 ةيراكذتلا ريئاندلا هذه نم دحاوب ةيرصملا بتكلا راد ظفتحتو (2

 ثيح ءاماع رشع ةعيسي رصمل نييمطافلا حتف لبق تكس يتلا ةردانلا

 ملو (م968 /ه358) ةنس يف ةيمطافلا شويجلا دئاق يلقصلا رهوج اهلخد

 , ©2نويمطافلا اهعبتا يتلا بيلاسألا كلتل ةجيتن ءركذت ةمواقم اهيف قلي

 ةيمهأ ىلإ ةراشإلا نم دبال ءدوقنلا نع ثيدحلا متتخن نأ لبقو

 روصعلا فلتخم يف نيدرمتملاو راوثلا لبق نم تكس يتلا تاكوكسملا

 تتبث دقف «برغملاو قرشملا يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا اهب ترم يتلا
 ىلع ءاوضألا تطلسو ؛ةيخيراتلا قئاقحلا نم ريثكلا تاكوكسملا هذه

 اوبرض نيذلا لئاوأ نمو «تاكرحلا هذه خيرات يف ةضماغ تناك بناوج

 زاجحلا يف ةفيلخ هسفن نلعأ يذلا ريبزلا نب هللادبع دوقنلا نم عونلا اذه

 هرخنأ برض كلذك (م683 /ه64) نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي ةافو دعب

 نب يرطق جراوخلا نم رهتشاو .قارعلا يف همساب ًادوقن ريبزلا نب بعصم
 «هلل الإ مكحالا ريهشلا جراوخلا راعش اهيلع ًادوقن برض يذلا ؛ةءاجفلا

 نب دمحم نب نمحرلا دبع لبق نم تبرض تاكوكسم ًاضيأ تدجو امك

 نمز قارعلا يلاو ءيفقثلا فسوي نب جاجحلا ىلع هدرمت نايإ ثعشألا

 «رطناو «351 350 ص .قىباسلا عجرملا «ةبرق نبا 67ص .قباسلا عجرملا («ذمحم 232(

 .124ص «قيبالا عجرملا «ديمحو رقأي



 55 ةدعاسملا م ولعلا

 , ناورم نب كلملا دبع يومألا ةفيلخلا

 ىلع درمت يذلا يدنبطلا رصن نب روصنم برض ىيبرعلا برغملا يفو
 ةنس بورضم وهو اهدحأ انيلإ لصو ءامهارد (م827 /ه205) ةنس ةبلاغألا

 لولدم هل رمأ اذهو «ةيقيرفإب» برض هنأ هيلع بتُك دقو (م825 /ه210)

 تاكلتمم نم هيلع ىلوتسا امو «هناطلس ةوق راهظإ هنم ضرغلا ءريبك يسايس

 رهظ زكرم ةباتك نم لوألا رطسلاب ؛لدع» ةملك ًاضيأ بتك دقو .ةبلاغألا
 ىلع هترزاؤمو سانلا بلجل هتكرح هتعفر يذلا راعشلا ىلإ ريشيل ؛دقنلا

 يف ةريسلا ءاسأ يذلا (م838 817 /ه223 201 ) لوألا هللا ةدايز ريمألا

 يف ءرامحلا بحاصب فورعملا ءداديك نب دّلْخم ديزي وبأ راشأ دقو «”ءهيأر

 تاراعش ىلإ (م944 /ه333) ةنس نييمطافلا ىلع هدرمت رثأ اهبرض يتلا هدوقن

 دمحم لوسرلا ةّوبتو «ىلاعتو هناحبس هللا ةينادحو ىلع تزكر .ةفلتخم ةيئيد

 لجست مل ةيباتك صوصن ليجستب هدوقن تدرفنا كلذك «مالسلاو ةالصلا هيلع

 قحلا . هللا انبر» لثم ةيمالسإلا ةيقيرفأ تاكوكسم خيرات يف ةكس يأ ىلع

 الإ مكحال» جراوخلا راعش ىلإ ةفاضإ (نييبنلا متاخ هلل زعلا" و :*نيبملا

 ةمصع أدبملو نييمطافلل ةضهانملا هتكرح ةعيبط نع رّبعت اذهب يهو هلل

 09! .يليعامسإلا بهذملا سسأ دحأ وه يذلا .مامإلا

 : راثآلا ملع

 خرؤملا اهنع ينغتسي نأ نكميال يتلا ىرخألا ةمهملا مولعلا نمو

 اهجارختساو ةيرئألا هاياقيو يضاملا تافلخم نع ثحبي يذلا» راثآلا ملع

 .زارطلا ىلع بورضملا يمالسإلا مهردلا «يدتبشقنلا دومحم رصان ديسلا ءرظنا (33)
 ءا11 267652 ص .(1969 «يقارعلا يملعلا عمجملا تاعوبطم :دادغب) ؛يئاساسلا

 .االولاععع 0م. ن1, 288 آنا, 29, 33 آلا, 102, آد, 112 آمنت آسنعر 3108
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 247 - 243 ص «قباسلا عجرملا «ةبرق نبا 234)

 419 409 صص ءهسفن عجرملا (35)



 يخيراتلا ثحبلا لوصأ 56

 اهتساردو تابيقنتلا يف ةعبتملا ةيملعلا بيلاسألاب ضرألا نطاب نم

 وأ راثآلا نع ثحبلاف «'”*”8يضاملا لاوحأ نع ةيخيراتلا ةلالدلا جارختسال

 هلوصأ نع يأ «ىلوألا خيراتلا ةدام نع ثحبلا ةقيفحلا يف وه تابيقنتلا

 ثحبلا نإ .ثحابلا خرؤملا اهب علطضي يتلا ماهملا ىلوأ يهو .هدراومو
 فصتنم ذنم هراوطأ لوأ أدب ًائيدح ًاملع دعي ةيملعلا قئارطلاب راثآلا نع

 اذ ًائيش فرعن نكن مل ؛ملعلا اذه روهظ لبقو داليملل رشع عساتلا نرقلا

 انك ام لكو .ماع هجوب قرشلا تايندمو ميدقلا قارعلا تايندم نع ةميق

 ةريسي رابخأو .ةاروتلا يف اهركذ درو يتلا ةزجوملا رابخألا ضعب وه هفرعن

 نوفنيزو ستودوريه :لاثمأ «نامورلاو نانويلا يخرؤم ضعب نم ىرخأ

 يف ترم ةميدقلا قارعلا تاراضح نأل كلذو .مهريغو «سوميلطبو

 تسردناف ءاهنم برقلاب شيعت تناك ىرخأ ماوقأ لبق نم اهمايأ رخاوأ
 اهتفلخ يتلا راثألا ترمطناو ءدورمنلاو ءىونينو «لباب لثم «ةرماعلا اهندم

 راثآلا ملع روهظب نكلو ,0”همزلا اهيلع ىفعو «ضاقنألا تحت

 اهجرخن نأو ةمّيقلا زونكلا هذه نع ماثللا طيمن نأ انعطتسا ؛تابيقنتلاو

 نعطلا نكمي ال يتلا دراوملاو «ىلوألا ةيسيئرلا ةداملا حبصتل ءرونلا ىلإ

 تاراضحلا ةيقبو ءميدقلا قارعلا خيرات ةسارد يف اهتلاصأو اهتميق يف

 . ملاعلا يف ىرخألا

 «نيحلاو نيحلا نيب نيخرؤملل مدقت ةيرئألا تافاشتكالا لازت الو

 لصو ام ىدمو «؛عمتجملا لاوحأو ةميدقلا تاراضحلا كلت رهاظم ضعب

 هيلإ لصوت يذلا ريخألا يرثألا فاشتكالا يف لعلو ءروطتو مدقت نم هيلإ
 لامش ىف ةيروشآلا دورمنلا ةئيدم يف راثألا ملعب نوصتخملاو ؛نوبقنملا

 .133 ص ,قياسلا عجرملا .ديمحو رقاب 236(

 «2ط) ميدقلا قارعلا خيرات :لوألا مسقلا .ةميدقلا تاراضحلا خيرات يف ةمدقم ءرفاب هط (37)
 .18ص :(1955 ةدودحملا ةعايطلاو ةراجتلا ةكرش :دادغي



 يف رثع دقف .ملعلا اذه ةيمهأ ىلع ليلد ريخ «(م1989 ناسين) قارعلا

 تاكلملا ىدحإل نفدم ىلع ةنيدملا هذه يف ةيكلملا روصقلا دحأ

 ىلع اهل رثعُي مل يتلا «ةيبهذلا ىلحلاو تاودألا نم ريثكلا مض ؛ةيروشالا

 «يروشالا نفلا ةعارب ىلع لدت اهلمجمب يهو ةقباسلا تابيقنتلا يف ريظن
 ءةئيمثلا ىقللا هذهو ؛ةيروشآلا ةكلملا كلت هب تّلحت يذلا عيفرلا قوذلاو

 قئاقح ىلإ لصوتلا ىلع نيخرؤملا ءكش نود .دعاستس ةردانلا راثآلاو

 ةماعلا لاوحألا ةساردو ؛ةديسلا كلت اهيلإ دوعت يتلا ةرتفلا نع ةديدج

 .داليملا لبق عساتلا نرقلا دودح يف يروشآلا عمتجملل

 ةيعامتجالا مولعلا

 ال يتلاو .خيراتلاب ةلصلا ةقيثولا ةيعامتجالا مولعلا نم ةلمج كانهو

 اهسردي يتلا ةبقحلل يعامتجالا عقاولا مهف ىلإ ىعسي يذلا خرؤملل نكمي
 ىدل نوكي نأ نكمي الو «لومشلا لك لماش خيراتلا نأل ءاهنع ءانغتسالا

 هوجو عيمج كاردإل نايفاك لايخو ةفرعم اعمال نكي امهم  خرؤملا
 نأ خرؤملا عيطتسي ةحيرص تاعوضوم جلاعت ةيعامتجالا مولعلاف ؛هتدام

 ملعو «ةيفارغجلا ملع مولعلا هذه مهأ نمو .*هنحب لالخ اهفشتكي

 يجولوبورشنالا) ناسنإلا ملعو .عامتجالا ملعو .داصتقالا

 . (ةداطعه عمال

 ايفارغجلا ملع
 ةقيثو ةلص اهل يتلا مولعلا هذه ةمدقم يف ايفارغجلا تناك اميرو

 ةلزنم ةيعيبطلا لماوعلاو «ةفلتخملا ةيفارغجلا رهاوظلل نإ ثيح خيراتلاب

 فوسليفلا لثميو .خيراتلا يف يلاتلابو .ناسنإلا ىلع ريثأتلا يف ةيسيئر

 دياز دومحم ءةمجرت ؛ةيعامتجالا مولعلاب اهتقالعو خيراتلا ةسارد ١ نكتأ .جويه (38)

 .85ص 3 ءنييالملل ملعلا راد «توري)



 «لوقي ثيح ء«ليئمت ريخ رمألا اذه (5.0هدوند) نازوك روتكيف يسنرفلا

 ةطراخ ينطعا» 27: (9/0واك فوم هنو 8د50) تسياو جردلو هنع لقني امك

 هتيفارغج لكو هحايرو ههايمو هخانمو ةيحطسلا هتافص يل ركذاو ام رطق
 ام كربخأسو ةيناويحلاو ةيتابنلا هتايحو يعيبطلا هجاتنإ يل ركذاو ةيعيبطلا

 يف ديكأتلاب رطقلا اذه هبعليس رود يأو رطقلا اذه يف ناسنإلا هيلع نوكيس
 .«تارتفلا عيمج يف لب «نمزلا نم ةدحاو ةبقح لالخ سيل «خيراتلا

 .هكولسو هتاردقو ناسنإلا تايلباقو ةيعيبطلا ةئيبلا نيب طبارتلا اذه نإ

 ناسنإلا ةئيب نيب لعافت الإ امه ام خيراتلاو ةراضحلاف ءمتحم ءيش وه

 سقطلاو راهنألاو ءراطمألا ةلاحك ماعلا خانملا نأ ًالثم ىرنف .هتيلباقو

 «يفارغجلا رطقلا عقوم كلذكو «ةيداصتقا تاناكمإ نم ةئيبلا همدقت امو

 هتايح يفو ؛«هتيسفنو هقلخ يفو .ناسنإلا نيوكت يف رثؤي هتالاصتاو
 هذه ءامدقلا نوخرؤملا كردأ دقو .«ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ةيخيراتلا مهبتكل اوصصخو «ةيعيبطلا لماوعلاب ًاريثك اومتهاف «ةقيقحلا
 ريس يف ترثأ يتلا رصانعلاو صئاصخلا اهيف اوركذ «ةيفارغج تامدقم

 ىرج ام ءكلذ ىلع لاثم حضوأ لعلو ؛هنع نوبتكي يذلا دلبلا خيرات

 خيراتلل اومدق نيذلا «سلدنألا يف برعلا نيخرؤملا مظعم هيلع
 نأ اوعاطتسا كلذبو «'*”عئاقولا ركذ لبق ناديملا اوفصوف ء«ايفارغجلاب

 ءوض يف مهدلبل ةيراضحلا تاموقملاو صئاصخلا نم اريثك اورسفي
 نم ريثكلاب ملي نأ رصاعملا ثحابلا عيطتسي كلذكو «ةيفارغجلا تايطعملا

 ضعب ريسفتك ةميدقلا تاراضحلاب ةصاخلا ةيخيراتلا ثادحألاو لئاسملا

 هلل نسح نع ًالقن 186 5مأملأ هتتل طايومودع هأ 0ءموعممطرل, (آممفمم, 1960) مب16 )39( 
 1962 :دادني) .11م ءذائسألا ةلجم :هثيدحلا يفارغجلا ركفلا ىلع ءوض» ءمجن

 .298 ص (3

 دهعم :ديردم ء1ط) سلدنألا يف نييفارغجلاو ةيفارغجلا خيرات ءسنؤم نيسح :رظنا (40)

 .55 54 نص :(1967 :ةيمالسإلا تاساردلا



 59 ةدعاسملا مولعلا

 يداو ةراضح ىف ةيبدألاو ةينفلاو ةيسايسلا لاوحألاو .«ةينيدلا دئاقعلا

 . ةيفلخلا ىلإ ههابتنا ىلوأ ام اذإ كلذو ءلينلا يداوو «نيدفارلا

 د3 انايخأ اهلخدت نع خيراتلا يف ايفارغجلا رثأ ًاضيأ انل حضوتيو

 رثأ ةيفارغجلا لماوعلل ناك ؛لاثملا ليبس ىلعف ءهارجم رييغت يف ًامساح
 لابج ربع ابوروأ ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا تالمحلا حاجن مدع يف زراب
 نأل كلذو ءاسنرف نع اينابسأ لصفت يتلا .(2ا/«ءد5©6 ةينربلا) تاتربلا

 دعت يتلا «ةرعولا قطانملا كلت يف لاتقلا ىلع نيدوعتم اونوكي مل برعلا

 فقوتف ؛ *دربلا ةسراقلا ءاوجألاو «ةلحوملا يضارألاو ءراطمألا ةدشب

 هبش يف مهخيرات رصحناو .«لابجلا كلت دودح يف يركسعلا مهطاشن

 قطانملا نأ نيح يف «ًاريبك ًاريثأت اهيف اورثأ ينلا «ةيريببآلا ةريزجلا

 اهخيرات راسو «روطتلا يف رخآ ئحنم تحن لامشلا يف ىرخألا ةيبوروألا

 نورقلا يف ةيريبيآلا ةريزجلا هبش داس يذلا هاجنالا نع ًامامت فلتخي هاجتاب
 ابوروأ ىلإ روبعلا نع كنل روميت مدقت رحبلا قاع دقف كلذك .ءىطسولا

 /ه850) ةنس ةرقنأ هعقوم يف لوألا ديزياب ناطلسلا ىلع هراصتنا دعب

 امك «ءةئشانلا ةينامثعلا ةلودلا ىلع ءاضقلا نم نكمتي مل كلذلو (2

 قافخإ ىلإ تدأ لماوع «سراقلا اهدربو «ةعساشلا ايسور لوهس تناك
 ىلإ ًاضيأ ةيفارغجلا لماوعلا هذه تدأ امك 1812 ةنس اهيلع نويلبات ةلمح

 . 621941 ةنس ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ينف ايسور ىلع رلته موجه لشف

 نإف ءهخيرات يف زراب رود راطقألا نم رطقل يفنارغجلا عفوملل نوكيو

 ءازجأ ةيقب نع اهلاصفناو ءاهتاهج عيمج نم هايملاب ةيئاطيربلا رزجلا ةطاحإ

 ةيبرعلا تاحوتفلا ىلع اهرثأو ةيوبعتلاو ةيقوسلا لماوعلا «حايملا دمحم يلع :نراق (41)

 .129 ص «(1969 .دادغي) 5م ءةيقارعلا ةيفارغجلا ةيعمجلا ةلجم ؛«اسنرف يف ةيمالسإلا

 بتكلا راد ةيريدم «لصوملا) ىلوألا ةعومجملا «ةيسلدنأ تاسارد ءهط نونذ دحاولا دبع

 .72 68 ص (1986(2 ءرشنلاو ةعابطلل

 .34 - 33ص .قباسلا عجرملا ءنامثع :رظنا (42)
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 فرط يف ةيئان ةعقب درجم نم اهلوحو اهخيرات يف رثأ دق ءةيبوروألا ةراقلا
 دقو ؛ةصاخلا اهمظنو اهنيناوق اهل ءاهتاذب ةلقتسم دالب ىلإ «ةريبك ةراق

 امك ءاهنوؤش ىف ابوروأ لخدت مدع يف ديرفلا يفارغجلا اهعقوم اهدعاس

 نوؤشلا يف يه لخدتتو ءراحبلا ىلع رطيست نأ ىلع ًاضيأ اهدعاس

 نيم ةيظفاوم تناكوت اريدك اوك لولا اهيقنل ندكت ناؤم تورو وألا
 ةلثمألا هذه نإ .ملاعلا نم ةريبك ءاحنأ ىلع ةيرامعتسالا اهترطيس ضرف

 ىدم نيبتو «خيراتلا سردي نأ ديري نمل ايفارغجلا ةيمهأ ًامامت حضوت

 ىلإ فرعتي نأ :خيراتلا يف ثحابلل ًاذإ دب الف .نينثالا نيب طبارتلا
 نم ءاهخيرات يف صصختلا ديري يتلا ةقطنملل ةفلتخملا ةيفارغجلا لاوحألا

 خيراتلا اذه يف رثؤت يتلا .ةفاك ةيعيبطلا فورظلا مهفي نأ لجأ .0430

 داصتقالا ملع

 رصعلل ةيداصتقالا لاوحألاب ملي نأ خيراتلا سرادل يغبني كلذك

 هقئارطو «جاتنإلا لئاسو نم .؛ةيداصتقألا لماوعلا نأل ءهيف ثحبي يذلا

 لمارعلا ةلمج نم دعت ءاهريغو «ةيداصتقالا دراوملاو ةورثلا عيزوتو

 يتلا يه راطقألا نم رطق ّيأل ةيعيبطلا ةورئلاف .خيراتلا ريس يف ةرثؤملا

 «ةفلتخم تائف نيب وأ ةنيعم ةقبط ديب اهزكرت ىدمو ةورثلا عيزوت ةقيرط

 كلذك .ضعب عم مهضعب مهتاقالعو سانلا ةايح يفو ءرقفلا وأ ءاخرلا

 ءاوس ؛يجراخلا ملاعلاب ةلودلا ةقالع يف رثؤت ةيداصتقالا فورظلا نإف

 رثؤتو ءيركسعلا مأ يسايسلا مأ «يداصتقالا ديعصلا ىلع كلذ ناكأ

 ةروثلا نإف :كلذ لاثم ءانضبأ لودلل خيراتلا ىرجم ىف ةيداصتقالا فورظلا

 .36ص « همت عجرملا 243)
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 ةجيتن داليملل رشع نماثلا نرقلا يف ابوروأ نادلب يف تئدح يتلا ةيعانصلا
 رمألا «ةيداصتقالا مظنلا يف ةروث ًاضيأ تثدحأ دق ءةئيدحلا تاعرتخملل

 رامعتسالاو عسوتلا ةسايس جهتنت نأ ةيبرغلا ابوروأ لود ىلع ضرف يذلا

 تاجتنملا فيرصتل قاوسأ نع ثحبلاو ماخلا داوملا ىلع لوصحلل

 نيب بشن يذلا عارصلا يف لاعف رثأ يداصتقالا حالسلل ناكو «ةيعانصلا

 ىلع ءاضقلل همدختسي نأ امهنم لك لواح دقف .ارتلكنإو تربانوب نويلبان

 نيح يف ءاسنرف ىلع يداصتقالا راصحلا ارتلكنإ تضرفف ءرخآلا فرطلا

 ةيلمعلا هذه نم هفادهأ دحأ ناكو ءرصم وزغ كلذ لبق لواح نويلبان نأ

 . ””دنهلا يف يداصتقالا ارتلكنإ زكرم ديدهت ةيرامعتسالا

 ناسنإلا ملع

 ةيعامتجالا مولعلا رثكأ نم (يجولوبورثنإلا) ناسنإلا ملع ناك امبرو

 روطتلا ىرجم هعبتت دنع ةيخيراتلا لئاسملا جلاعي وهف «خيراتلاب ةلص
 تافاقثلا ءوشنو ؛ضرألا حطس ىلع ناسنإلا ينب راشتناو يرشبلا

 ايزوتفو :اهتايذآو + ىلوألا :تايمتجملا تانسؤس نسردي امك **”ةيانسإلا

 ةصالخو اهديلاقتو ةايحلا ىلإ اهتارظنو ءاهميقو اهرئاعشو اهسوقطو
 ةفرعمل هب مامتهالا نإف اذهل :اليصفتو هلمج اهتاراضحب متهي هنإ «لوقلا

 ناسنإلاب رخآلا وه منهي يذلا خيراتلا سرادل اج ليغم تاعمتجملا لوصأ

 . عمتجملاو

 عامتجالا ملع

 ملعك وهف خيراتلل ةدعاسملا مولعلا نم ًاضيأ عامتجالا ملع ٌدعيو

 سردي هنأ امك :ةيئاسنإلا تاقالعلاو لاعقألاب ًاريبك ًامامتها متهي :«ناسنإلا

 .37 36ص ءهسفن عجرملا (44)
 .28 26 ص ءقياسلا عجرملا ٠ نكتأ (45)
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 نمض أضيأ لخدت هذهو :“©هتايلمعو هفئاظوو «هءانبو ؛عمتجملا

 عامتجالا ملع نيب ادج ةقيثو ةقالعلا نإف اذكهو نر تامامتها

 دراوه جروج وهو «نيثحابلا ريهاشم نم ًادحاو نإ ىتح .خيراتلاو

 عامتجا ملع وه خيراتلا# نأب لوقلا ىلإ بهذ :(6ءمرعع 5. 11ه2:0)

 خرؤملل مدقت أذإ هتساردف .'*”«رضاحلا خيرات وه عامتجالا ملعو يضاملا

 رصتقي نأ ال ؛هيف ثحبي يذلا رصعلل يعامتجالا خيراتلاب مامتهالل ًازفاح

 .ءالبنلاو ةداقلاو كولملا خيراوتل وأ كراعملل لمملا درسلا درجم ىلع

 بدألا

 ديفي ًالثم بدألاف خيراتلا ةساردب ةقيثو ةلص اهل ىرخأ حاون كانهو
 سكعت يتلا ةآرملا هنأل اهسردي يتلا ممألا خيرات مهفت ىلع هنيعيو خرؤملا

 هحومطو هفطاوعو ناسنإلا راكفأ نع ريبعت وهو ءروصعلا لاوحأ
 يسيئرلا ردصملا تالاحلا ضعب يف يبدألا جاتنلا نوكيو ءهسيساحأو

 ىرخألا دراوملا ةلق ةلاح يف اميس الو ءروصعلا نم رصع لاوحأ ةفرعمل

 ءاج امو ؛مالسإلا لبق يبرعلا رعشلا «كلذ ىلع لاثم ريخو ءاهمادعنا وأ

 يف نكي مل نإو وهف مالسإلا لبق برعلا لاوحأ نع ةريزغ ةدام نم هيف
 ارصاعم الجس دعي ؛ةيبرعلا ةلودلا خيرات ىلإ ةبسنلاب هنإف ًايخيرات ًاصن هتاذ
 ناويد“ *”:نودلخ نبا لوقي امك «هولعج كلذل» مهتايحو برعلا قالخأل

 ريثكلا يف هيلإ نوعجري ًالصأو مهأطخو مهباوص دهاشو مهرابخأو مهمولع
 ءالثم ميدقلا يرصملا بدألا نإف كلذك .0..مهمكحو مهمولع نم

 لوانت دقف ؛ةميدقلا ةيرصملا ةايحلا نم ةفلتخم حاون مُهفت ىلع دعاسي

 .34ص ءهسقن مجرملا (46)
 ؛ يناعلا ةعبطم :دادغب ؛:2ط) عامتجالا ملع «ىدام ؛ طاشملا دمحمو «يبعكلا مئاح )47

 .49 ص «(7
 .570ص ؛.ةمدقملا (48)



 نع اوبتكف «مهعمتجمب ةصاخلا اياضقلا نم ًاريثك ءامدقلا نويرصملا باّتكلا

 اونّودو «ريغلاو ءبحلاو لزغلا نع اوبتكو «ءىرخألا ةايحلا نعو ؛ةهلآلا

 بيذهتل يميلعتلا بدألا اومظنو لاطبألا ةايح هيف اومسر ةيلايخ ًاصصف
 . عمتجملا لاوحأ يفو ءةسايسلاو مكحلا نف يف اوبتك امك ءراغصلا ءانبألا

 فلتخم يف ءامدقلا نييرصملا ةايح حرشت يتلا ةيلوألا روصلا هذه نإ

 رصم خيرات سردي نيح اهلهاجتي نأ خرؤملل نكمي ال ءةايحلا تالاجم

 حبصت كلذبو ء«مهتايحو «مهتاداعو «مهتيلقع مهف ىلع هنيعت اهنأل ميدقلا
 ةيرورض يبرعلا بدألا ةسارد نإف ءاذكهو . **دسيأو لهسأ مهتسارد

 ةيمهأ ىلإ ةبسنلاب رمألا كلذك «يبرعلا خيراتلا نم ام عوضوم ةساردل

 .يزيلكنإلاو يسنرفلا خيراتلا مهفل ءيزيلكنإلا وأ ؛يسنرفلا بدألا

 : ىقيسوملاو ةرامعلاو ثحنلاو ريوصتلاو مسرلا

 تحنلاو ريوصتلاو مسرلا نف بناوج ضعبب ماملإلا دعاسيو
 هذه نأل خيرات مهف ىلع خرؤملا ءروصعلا نم رصعب ةصاخلا ؛ةرامعلاو

 داليلا تاراضح نع ةقيقد ةروص سكعت يهو ءرصعلل ةآرم يه نونفلا

 نونف ىلإ ةبسنلاب لاحلا كلذكو ءخرؤملا ثحب عوضوم يه يتلا

 يتلا «ةيبعشلا تاصقرلاو حرسملا نونف نم اهب طبتريامو «ىقيسوملا
 ال يتلاو «خيراتلا روصعب ةصاخلا قئاقحلاو عئاقولا نم ريثك نع فشكت

 "اهنع ريبعتلا يف ةيبدألا وأ ةيفصولا وأ «ةيخيراتلا تانودملا يفكت

 خيرات نم ةيحان يف صصختلا يف بغري نمف «كلذ ىلع ًالثم برضنو
 ناحلألا نع ًائيش فرعي نأ هيلع ءاسنرف بونج يف ىطسولا روصعلا
 صقرلا تاكرحب ةبوحصم اهنودؤي اوناك يتلا رودابورتلا ءارعشل ةيبعشلا

 .38ص «قياسلا عجرملا ؛نامثع )49( 

 .4كك ص اهغت عج رملا 250(
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 مهل

 سلدنألا ربع قرشملا نم تلقتنا يتلا «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا هتكرت

 . ”'"بوروأ راطقأ ىلإ اهنمو اسنرف بونج ىلإ

 : رفسلا

 «كلذ هنكمأ ام ءاهب مزتلي نأ خرؤملا ىلع ىرخأ ةمهم ةيحان كانهو

 يرورضلا نمف ؛يخيراتلا ثحبلا ليبس يف لاحترالاو رفسلا ةيلمع يهو
 ءدلبلا كلذ يف ةددعتم تارتف يضقي نأ «نيعم دلب خيرات سردي نمل

 .ةيعيبطلا اهفورظ دهاشيو ءاهعم لماعتي يتلا ةيلصألا ةئيبلا ىلع علظيل
 خيراتلا قئاقح ىلإ لصوتلا ىلإ برقأ كلذب نوكيف ءاهناكسو اهلاوحأو

 ةيفيكو «لاثملا ليبس ىلع «سلدنألا خيرات نع بتكي نمف ءاهدشني يتلا

 ةيقيقحلا دهاوشلا ةنياعم نم هل دب ال ءاهيف يمالسإلا يبرعلا حتفلا زاجنإ

 لبج قيضم لحاوس ىلعو ةتبسو ةجنط يف فرقولاف .ميظعلا زاجنإلا اذهل

 اروعشو ًايقيقح ًاعابطنا خرؤملا يطعي ءيقيرفألا ربلا ةهج نم قراط
 ءدايز نب قراط دئاقلا فقوم ليلحت ىلع ةيلباقلا نم ًاديزمو ءاقداص

 هبش يف يناثلا ربلا ىلإ ةيمالسإلا ةيبرعلا هتاوق عم روبعلا يف ركف ثيحب
 كراعملا نكامأو «عقاوملا ىلع عالطالا نإف كلذك .ةيريبيألا ةريزجلا

 رومأ اهلك ءاهب طيحت يتلا ةئيبلاو ؛ةيعيبطلا سيراضتلا ةظحالمو ؛ةمساحلا

 خرؤملا مكح لعجتو ةيضاملا ثادحألل ديجلا روصتلا ىلع دعاست

 حونجلا نم هعنمتو ةقيقدلا ةظحالملا نم نيتم ساسأ ىلع ةمئاق هتاليلحتو

 كلذكو ءاهلصأو ثادحألا ةعيبط نع ديعبلا ضارتفالا وأ ؛لايخلا ىلإ

 تاراضح نم بناوج وأ «ةيخيرات تارتف نع بتكي نم ىلإ ةبسنلاب لاحلا

 رشنلل ةينطولا ةكرشلا :رئازجلا) رودابورتلا يف تاحشوملا ريثأت ءموسيم هلإلادبع :رظنا (5])

 .اهدعب امق 89 ص ءغ(1981 «عيزوتلاو
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 روزي نأ بجي «نييروشآلا خيرات يف صصختلا يف بغري يذلاف .ةميدق

 لامش يف ىربكلا مهدعاوق يف مهراثآ ىلإ فرعتيو ءةيلصألا مهعقاوم

 نأ ؛خرؤملا اذه لثمل نكمي فيكو .دورمنلاو روشآو ىونين لثم «قارعلا
 ةميظعلا اهتازاجنإ ىلع علطي نأ نود ةمألا كلت ةراضح نم بناوجب ملي

 دادزيف «نيعلا يأر كلذ ىري نأو ءتحنلاو ةرامعلاو نفلا لاجم يف

 ىلإ لصوتلاو اهليلحت ىلع ردقأ نوكيو ءدراوم نم هيدي نيب امل هكاردإ

 .اهنأشب ةبئاص جئاتن

 هتسارد ةرورضو .هسفن خيراتلا ملع ةيمهأب هيونتلا نم دب ال ًاريخأو

 ىلع عالطألا ًاضيأ بجيو :هيف ةباتكلا يف بغري نمل ءهروطتب ماملإلاو

 يخيراتلا نيودتلا يف مهبيلاسأو «نيثدحملاو نيقباسلا نيخرؤملا تاماهسإ

 خيراتلا ةفسلف نع ًائيش سردي نأ ًاضيأ هل يغبني امك ءاهب سانئتسالاو

 ةفاقث نيوكت لجأ نم كلذو «ةفلتخملا روصعلا ربع هيف نيركفملا ءارآو

 كلذب نوكيو ءاهعم لماعتي يتلا ةداملا باعيتسا نم هنكمت ةماع ةيخيرات

 قمعأ مهف ىلإ لصوتلاو جاتنتسالاو ليلحتلاو ثحبلا ىلع ةيلباق رثكأ

 يوني يذلا عوضوملا قاطنل ربكأ كاردإو ءهيف ثحبي يذلا رصعلل
 . هيف صصختلا





 ثلاثتلا لصفلا

 يخيراتلا نيودتلاو ثحبلا جهانم روطتو ةأشن

 ةميدقلا تاراضحلا يف يخيراتلا نيودنلا : الوأ

 ترهظ نأ ذنم ةفلتخملا هتايح نوؤش نيودتب ناسنإلا مامتها أدب

 «لينلا يداوو :نيدفارلا يداو يف اميس الو ءةيرشبلا تاراضحلا ىلوأ

 طخلا نويرصملا عرتخاو يرامسملا طخلا ءامدقلا نويقارعلا عرتخا نيح

 تانؤدملا ترهظ دقو .'”ناسنإلا ةراضحل نيودت لوأ أدبف «يفيلغوريهلا

 اميف اهنأل «خيراتلا هبشب «”دووجنلوك اهيّمسي يتلا ةميدقلا ةيخيراتلا
 ىنعملاب اخيرات دعت ال اهنكل . خيراتلا هبشت يضاملا نع تانايب نم هقوست

 درجم لب «ثحبلا ةديلو ةلئسأ نع ةبوجأ تسيل اهنأل «ةملكلل ثيدحلا

 ماكحلا هلعفي ناك امل لجس يه «لعفلاب بتاكلا هفرعي ام ددرت لاوقأ

 سكعت ةآرم لكشلا اذهب خيراتلا نأكف !ذلا ةحشمك نوريسملا ءاسوولاو

 .1] 7ص ٠١ قباسلا مجرملا :ديمحو رقاب 20(

 .51 ص « خيراتلا ةركف 2(
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 لك وه خيراتلا نأ نيح يف .كولملاو ماكحلا ىلع ىلمُت يتلا ةهلآلا لاعفأ

 مأ كولملا عنص نم ناكأ ءاوس .ديعبلا وأ بيرقلا يضاملا يف ثدح ام

 كلت يف دجن نأ عقوتن ال اننإف «لاحلا ةعيبطبو «سانلا ةماع عنص نم

 دقن نم خيراتلل ثيدحلا يملعلا موهفملا نيناسا ةييدقلا تانتانملا

 اهيلع موقي ةمهم ًاسسأ نإف ءاذه عم نكل كلذ ريغو «صيحمتو قيقحتو
 يتلا كلت اميس الو «تانّودملا هذه ضعب يف تعضو دق «خيراتلا موهفم

 ام كلذ ةمدقم يفوا .لينلا يداوو نيدفارلا يداو يتراضح ىلإ دوعت

 مامتعا يل ايلط رولز يذلا يخيرانلا نجلا حاطشيدلاع قلطن نأ نكمي
 ناسنإلا مامتها كلذك ««”'اهنيودتو يضاملا ثادحأب ءامدقلا قارعلا ناكس

 ريسفتل ىلوألا تالواحملاو اهروطتو ةيعامتجالا ةمظنألا لوصأ عُبتت يف

 نع اورّبع مهنكل .ماع هجوب ءةايحلاو ناسنإلاو ءايشألا لوصأ ليلعتو
 “!اهزومرو ريطاسألا ةغلب كلذ

 مهرضاح طبرل ةيلوأ رداوب نييروشألا ةبتكلا دنع ترهظ دقو
 يتلا ء(8هرنو1 1مهعمنماامهك) ةيكلملا ةيمسرلا تاباتكلا يف كلذو «يضاملاب

 .ةيركسع تالمحو ريمعتو ءانب نم كولملا لامعأ ليجست ىلع رصتقت مل
 تطبرو ؛ةيضاملا ثادحألا اهيف تركذ ةيخيرات تامدقمب تردص لب

 نيودت ىلإ ةفاضإ ءءامدقلا نويقارعلا ةبتكلا لواح دقو ءكولملا لامعأب

 مهئارآ قفو ملاعلا خيرات اورسفي نأ ءكولملا تالالس وأ .ةلودلا ثادحأ

 «ناقوطلاب ةصاخلا صصقلا ضعب ؛ يف ءاج ام كلذ لاثم ءةقيلخلا ءدب ذنم

 لك يف ةبتكلا انل كرت دقف ءاذكهو .ءايشألا لصأو «مكحلا ماظن لصأو

 لوادج نمضتت ءةيشخيرات تانودم لينلا يداوو «نيدفارلا يداو دالب نم

 لوادجو «ةيلبابلا تالالسلا لثم ةمكاحلا تالالسلاو كولملا ءامسأب
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 هيف مسفو « وئينم يرصملا نهاكلا هنود يذلا لودجلاو :نييروشألا كولملا

 .ةلالس نيثالثو ىدحإ ىلإ رصم يف ةمكاحلا تالالسلا

 يتلا يهو يضاملا نع تانودمو خيراوت نويلبابلا ةبتكلا فّلأ كلذك

 نويروشالا ةبتكلا عببا امك (2عءودنعاأو) حلطصمب نيثحابلا ىدل فرعت

 مهتالمح اميسالو ءمهكولم رابخأ نيودت يف (همدة1) يلوحلا ماظنلا ًاقبأ

 ةبتكلا رّوط دقو ماع دعب ًاماع ثادحألا هذه ركذ يأ ء«ةيركسعلا

 يف فرعي ام ىلإ «تالالسلاو كولملا لوادج نيودت بولسأ نويروشآلا

 نع ةرابع وهو ينمازتلا خيراتلا وأ يرصاعتلا خيراتلا مساب رضاحلا تقولا

 اومسق ثيح ؛«روشا دالبو لباب كولم نيب ام ةيسايسلا تاقالعلل زجوم

 اوددع ؛«نيلصفنم نيلقح ىلإ نيدلبلا لك يف نيرصاعتملا كولملا لوادج

 . ””نييلبابلا كولملا نم هرصاعي نمو يروشآ كلم لك امهيف

 ةيقيرغألا ةراضحلا يف يخيراتلا نيودتلا :ًايناث

 «ليلعتلاو يرحتلاو ثحبلا يف مهفغشب قيرغألا نوركفملا زيمت
 «يلقعلا ريكفتلاب اوزيمت امك «ةيركفلا مهتاعادبإ نم تناك يتلا ةفسلفلاو

 دقتعي رومأب قلعتت ةلئسأ نع ةباجإلا اولواحف خيراتلا ىلإ مههْجو يذلا

 ليبق نم لصألاب تسيل يه لكاشم ةجلاعمل اودصتو ءاهلهجي هنأ ناسنإلا
 ريطاسألا نم ًاريثك 108 .هطاشنو ناسنإلا لامعأ نم لب «تايهلإلا

 نيدفارلا يداو يتراضح نم اهوسبتقا يتلا «ءايشألاو نوكلاب ةصاخلا

 ريطاسألا نأ ينعي ال اذه نكل .ةيفسلف تاليلعتو ءارآ ىلإ «لينلا يداوو

 ليبق نم دعي ال سوريموه جاتنإ نإف «قيرغإلا ريكفت نع ةبيرغ تناك

 19ص .قباسلا عجرملا ؛ديمحو رقاب ؛24/1 :ةميدقلا تاراضحلا خيرات يف ةمدقم ءرفاب 2 (5)

 ءرضاحلاو يضاملا نيب يخيراتلا ثحبلا جهنم ءدمحأ فيض وبأ ىفطصم :رظناو :24
 .19 ١5 ص 1987(0 .ةديدجلا حاجنلا ةعبطم :ءاضيبلا رادلا)
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 لامعأ يف ةهلآلا لخدتت ثيح ءريطاسألا ليبق نم لب «يملعلا ثحبلا
 قرشلا تاراضح ريطاسأ يف هدجن امع ًأريثك فلتخت ال ةروصب ناسنإلا

 يف ىيفارخلا ريكفتلا نم ًاناولأ ًاضيأ دجي ءرملا نإف كلذك ءةميدقلا ىندألا

 يف مهملا نإف كلذ عمو «ةفرسم ةروصبو «ستودوريه لامعأ ضعب

 ةيخيرات رصانع رومألا هذه ىلإ ةفاضإ ىوتحا هنأ قيرغإلا دنع خيراتلا
-(26 

 سويتاكيه وه همسا خيراتلا انل ظفح يقيرغأ خرؤم مدقأ لعلو
 ىلع سوتيليم ةئيدم يف (م.قك40) ةنس دودح يف دلو يذلا ([1هداههدك)

 لصأ نع سويتاكيه بتك دقو .ةجيإ رحب ىلع لطملا لوضانألا لحاس
 .خيراتلا نيودت يف قيرغإلا ةقيرط دقتناو .مهتارجهو مهباسنأو نانويلا
 لقعلا ميكحت ىلإ اعدو ريطاسألا ىلع مهدامتعاو « قئاقحلا مهصيحمت مدعو

 بتاك يأ عم براقت لوأ هراكفأ نم ءزجلا اذه دعُيو .رابخألا ءاقتناب ةيانعلاو

 هب ءاج امل ديهمت ةباثمب هيلإ اعدو هبتك ام ناكو . يخيراتلا دقنلا هتفيظو تناك

 خيرات ىلإ ريطاسألا لوح يذلا (م.ق425 )485  ستودوريه «خيراتلا وبأا

 يف خيراتلا حبصأف «ةيقيرغإلا ةيلقعلا يف ًافورعم نكي مل رمأ وهو «يملع»
 : هتمدقم يف لاق امك هنأل ريطاسألا ةسارد نع زيمتت ؛ةيعامتجا ةسارد «هرظن

 ىربكلا رثآملا ىقبتو لاجرلا لامعأ نامزلا سمطي اليك هخيرات نودي امنإ»
 صصقلا ىلع دمتعا دقو 200. .باجعإ الو ديجمت الب ةرهابلا تازاجنإلاو
 وأ دينفت الب هيلع صق ام لك قدصي مل هنكلو «نايعلا دوهش اهب يلدي يتلا
 ةروص انيطعي اذهب وهو «قيقدلا ليلحتلاو دقنلل هلك كلذ عضخأ لب «ليلحت

 . *”ةليصألا ةيقيرغإلا ةيلقعلا نع

 .5 7ص . قباسلا مجرملا «دووجنتلرك 6(

 .23 ص «ىباسلا عمجرملا « سروه فل

 .67 ص « قباسلا عجرملا «دووجتلوك 49
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 بورحلا خيرات وأ ماعلا خيراتلا ةباتك ىلإ سئتودوريه ةمظع دوعتو

 - 490) ةيسرافلا ةينانويلا بورحلا رابخأ هيف جلاع يذلا سرفلاو نانويلا نيب

 عيمج نم نيتُنألا يضام اهيف حرش ةمدقمب هأدب ثيح :؛(م. ق0

 نيدلبلا ةيفارغجو بوعشلاو ممألا نم امهريغب امهتاقالعو ؛يحاونلا

 ذنم اهخيرات انّيبم ةكلمم لك لوانت مث .مهقالخأو امهلهأ ديلاقتو تاداعو

 ىهتنا نأ دعبو «ةريبك ةيروطاربمإ تحبصأ ىتح ةريغص ةكلمم تناك نأ

 ناكو «نانويلا دالبل يسرافلا وزغلا «هئحب عوضوم جلاع ةمدقملا هذه نم

 بوعشلا نع ةقيشو ةريثك تامولعم ىلإ ريشي عوضوملا اذهل هنيودت لالخ

 اذهب وهف ءايقيرفأ لامشو رصمو روشآو لباب دالب لثم ءىرخألا ممألاو
 اهديلاقتو اهمظنو «بوعشلا تاداع اولوانت نيذلا نيخرؤملا لوأ دعي

 .ايقيرفأ لامشو رصم لثم ءةرواجملا راطقألا ىلإ ةريثكلا هرافسأ تناكو

 اهمظنو بوعشلا تاداع اوتوانت نيذلا نيخرؤملا لوأ ٌدعُي اذهب وهف

 لامشو رصم لثم ةرواجملا راطقألا ىلإ ةريثكلا هرافسأ تناكو .اهديلاقتو

 يتلا .ةمّيقلا تامولعملاو رابخألا كلت عمج نم هتنكم دق :لبابو ايقيرفأ

 يف لخادت وأ ريبك دارطتسا نود «قيقد بيترتو .قّيش بولسأب اهنود

 هدي داتا اخو هيرضاعم تاهتعإ ةقيراتلا ابنك تراك القروب «تامولمنلا
 هل ترهظ يذلا «هباتكب ًاريثك سانلا متهاو «بدألاو ركفلا لاجر رابك نم

 ىرخألا تاغللاو ةينيتاللاو ةينانويلا نيتغللاب م1450 ةنس ذنم ةريثك تاعبط

 . ””باتكلا اهيلإ مجرت يتلا

 ةوقو ةيئاقلتلاو ةلوهسلاب زيمتي ستودوريه بولسأ ناك ام اذإو

 .(1965 .ءاشنإلا ةعبطم ءقشمد) خيراتلا ىلإ لخدملا .نورخآو موطاح نيدلا رون 2 (9)

 خيرات : زمراب رملا يراه ٠ عجار ١'سنودوريه نع تامولعملا ةدايزلو :106 104 ص

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا) جرب نمحرلا دبع دمحم ؛«ةمجرت :ةيخيراتلا ةباتكلا

 51١. - 49/1 :(1987 ,باتكلل
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 ةراضحلا يف خيراتلا نيودت يف هفلخ يذلا خرؤملا بولسأ نإف ءعانقإلا

 زيمتي ناك :(م.ىق 399 460 18نءلاءعب) سديديسوين وهو ةيقي رغإلا

 ءاضرإل نوعسي نيذلا» ءنيصاصقلا رقتحي ناك دقف ."فلكتلاو فافجلاب

 بدألاب خيراتلا نوجزمي اوناك مهنأل .؛'"''”ةقيقحلا لوق باسح ىلع نذألا

 اهدقفيو «ةيخيراتلا قئاقحلا ىلع رثؤي «يبدأ بولسأب هثادحأ نوضرعيو

 ىلع ناكمإلا ردق ظافحلا ةباتكلا ىف هتقيرط تناكو ءاهقدصو اهتعور

 ىف رفانت نم ودبي دق امم مغرلا ىلع ؛هيلإ تلصو امك ةيلصألا صوصنلا

 برقأ ناك سديديسويث نإف اذهلو .اهضرعي ىتلا ثادحألا ةيقب عم اهبولسأ

 تافصلا ىدحإ ىه ىتلا «ةيملعلا ةقدلا ىلإ نيقباسلا نانويلا نيخرؤملا نم

 .رابخأ نم هبتك ام مظعم يف دقنلا مدختسا امك .ءقحلا خرؤملل ةيساسألا

 .ىخيراتلا فيلأتلا ىف ةئيدحلا ةقيرطلا ىلإ نوكت ام برقأ هتاباتك تءاجف

 .22ءيخرؤم مهنم رثكأ ءابدأ اوناك نيذلا هفالسأ سكعب

 يتلا برحلا يهو «ةيزينوبوليبلا برحلا نع سديديسويث بتك دقو
 عوضوم نوكي كلذبو :«(م.ق 404 )431  ةطرابسأو انيثأ نيب تعقو

 يف كراشو ءةرتفلا كلت يف شاع هنأل ءرصاعملا خيراتلا وه هخيرات

 يسايسلا خيراتلاب ىّمسي امم عون لوأ اهل هخيرات ناكو ءاهثادحأ
 نأ نود ؛ةدرجم ةروصب برحلا ركذ ىلع هيف رصتقا دقو «''”يبرحلا
 وهف اذل «ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا ىرخألا لماوعلا نم لماع يأ لوانتي

 تبثأو قدأ هنأ نم مغرلا ىلع ء.ستودوريه نم ةيخيراتلا ةرظنلا يف قيضأ

 نأ «لرقب امك هاك نم سديديسوم دارآ دقو ©" ينيزانلا ةتامولعم يف

 74ص ءىقبالا مجرملا ءدورجلوك (10)

 .98صص .قباسلا عجرملا ؛نورخآو موطاح (11)

 .99 ص ( هسفن عجرملا (120

 .26 ص :قباسلا عجرملا ؛(فيض ويأ) دمحأ رظناو ؛26ص :قباسلا عجرملا ءديمحو رقاب (13)

 .19ص .قباسلا مجرملا وشتره 4140
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 الو لبقتسملا ىف ةسايسلا ىف لمعي نم لكل ًاديفم ًايساسأ ًاردصم نوكي
 مهل اليلد نوكتل يضاملا نع ةقيقد تامولعم نوديري نيذلا كئلوأل» اميس

 دقو: + ””"يهيانقي ان وأ :ئضاملا ديعت ليفعسلا نآل .: ريقعشلل ةييفتلاب

 بابسأ ءوض يف خيراتلا رسفو «ريطاسألاو تافارخلا سديديسويث دعبتسا

 دنع رثكت ىتلا تادارطتسالا نع دعتبا امك .لقعلا اهساسأ ةيقطنم

 157 ًامازتلا هثحمب قاطني مرتلاو « سدودو ريش

 ةيليلحت ةيلقعب ًاضيأ اوزاتما نيذلا قيرغإلا نيخرؤملا نم زربو
 شاع يذلا «(ًابيرقت م.ىق 120 201 هارطةدك) سويبيلوب خرؤملا ءةيفسلف

 (م.ى 167) ةئس ايلاطيإ ىلإ ًاريسأ ذخأ امدنع ءامور يف نمزلا نم ةبقح

 يف هلو ."'””قئاقحلا هيوشت نكمأ ام بنجتي نأ هتاباتك يف لواحي ناكو

 ىلإ اوراشأ ثيح «2''*'هقافرو موطاح نيدلا رون اهضرع لاوقأ لاجملا اذه

 :ةنآلا زوطتيلا

 ام اذإو «قئاقحلا هوشت يتلا ضارغألا نع هزني نأ بجي خيراتلا نإ'

 تارابتعالا عيمج نع ًاسأر ىلختي نأ هيلعف خرؤملا فقوم ناسنإلا فقو

 عروتي الأ نايحألا ضعب يف هيلعو :هودعل ههركو هقيدصل ناسنإلا بحك
 ةعزنلا هذه دنع سويبيلوب تاقوتي ملو 7 . هئاقدصأ مدو هئادعأ حلم نع

 كرحت يتلا جئاتنلاو بابسألا ىلؤأ لب ءبسحف خيراتلا ةباتك يف ةيملعلا

 ىوس نوكي نأ نكمي ال اهنود نم خيراتلا نأل ءاريبك ًامامتها .ناسنإلا

 هنع لقني امك ءريشي وهف :مايألا لبقتسمل اهيف ةربع ال ةيبدأ ةعتم

 يتلا فورظلا ىلإ ههابتنا هجوي نأ" هتراقو خيراتلا بتاك ىلإ .””سروه

 .0!1ص ءقباسلا عجرملا هنورخاو موطاح (15)

 51/1 :قباسلا عجرملا ءزنراب 16(2)

 .82صص .قباسلا عجرملا ءهدووجنلوك (17)

 .100ص ء«غخيراتلا ىلإ لخدملا (18)
 .25 ص :خيراتلا ةميق 19(2)
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 نع ىوري ام قوفت اهتلالد نإ ذإ ءهب تقحل وأ هترياس وأ ثداحلا تقبس

 فادهألاو بيلاسألاو بابسألا نع ثحبلا خيراتلا نم انعزتنا اذإو ثداحلا

 ام ةبسنو هلمع نم اهاخوت يتلا جتاتنلا ةسارد انلمهأو ناسنإلا تكرح يتلا

 ال ةيبدأ نيرامت ىوس خيراتلا نم ىقبي نلف ؛هيلع لصح ام ىلإ فدهتسا

 ؛«مايألا لبقتسمل اهل ةجيتن ال ناهذألل هاهلمو ناذآلل ةعتمو ءاهيف ةربع

 زربأ نم الجر نوكي نأ يغبني حجانلا خرؤملا نأ ءاضيأ سويبيلوب ىريو
 خرؤملا ةفرعم ىلع دكأ امك ًايسايسو ًادئاق نوكي نأ لضفألاو ةلودلا لاجر
 .9معب بابسألا ليلحتو ءايفارغوبوطلاو ءايفارغجلل

 : ةينامورلا ةراضحلا يف يخيراتلا نيودتلا : اغلاث

 ثيح نم قيرغإلا دعب خيراتلا ناديم يف ةيناثلا ةجردلا نامورلا لثمي
 تئدُب ينامورلا خيراتلا نأ ءاذه ىلع لدي امو ءراكتبالاو جاتنإلا ىوتسم

 يناثلا نرقلا يف قيرغإلا نيخرؤملا ضعب يديأ ىلع ةيقيرغإلا ةغللاب هتباتك

 نم ًارطش ىضق يذلا سويبيلوب ىلإ ليلق لبق انرشأ دقو «داليملا لبق

 «خيراوتلا» ناونعب ًاباتك نامورلا خيرات يف فّلأو ءامور يف هتايح
 وه نامورلا نيخرؤملا دنع يساسألا خيراتلا روحم ناك دقل .(1110625)

 ىلإ هتمأ ًايداهو «ةينطو ةفيظو ًايدؤم هسفن خرؤملا دع ثيحب ءامور ةنيدم

 ءءامظعلا ركذ ىلع نيخرؤملا مظعم رصتقاو اهتمكح زونكو ءاهداجمأ

 . ”'”اهلغاشمو اهمومه يف ةقراغلا ريهامجلا ركذ اولمهأو

 بتاك لوأ (م.ق 44 100 ©ناندد 5تهد22) رصيق سويلوي ٌدعيو

 ًاباتك ًاضيأ بتك امك «يبموب عم ةيلهألا بورحلا نع بتك ءريهش ينامور
 دالب يف هتاوزغ نع هتاظحالم هنمض ««تاظحالم» ناونعب ءازجأ ةعبس يف

 .56 - 55/1 :قباسلا عجرملا ءزنراب (20)
 .29 28ص :قباسلا عجرملا ءسسروه (21)
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 يذلا رودلا نع عافدلا عون نم هتاباتك ةعيبطو .ايناطيربو ءايناملأو «لاغلا

 ةيخيراتلا تاركذملا نم عون كلذ عم اهنكلو ءبورحلا هذه ىف وه هب ماق
 , ©2ةغللا ءاقنو سفنلا طبضو .حضاولا بولسألاب زيمتت يتلا

 ىوتسم ىلإ يخيراتلا فيلأتلاب عفتري ينامور خرؤم لوأ ناكو
 ًابتك بتك دقف (م.ق 34 86 ةهلادك) تسلاس خرؤملا «ةيملعلا ةقيرطلا

 لجس نع ةرابع وه يذلا «خيراتلا يف ةباتك ءاهمهأو اهرهشأ ةديدع

 مدعب خرؤملا اذه زاتماو (م.ق 67 )78  يمس نيب ةرتفلل امور خيراتل

 فشتكي نأ لواح امك .تايصخشلا ريوصتو فصو ىلع هتردقمبو زيحتلا

 هعابتأ نم دعي وهف «سديديسويت يقيرغإلا خرؤملاب رثأت دقو ثدحلا عفاود

 ةوقلاو زاجيإلاب ًاضيأ هتاباتك زاتمتو «ةيخيراتلا ةعزنلاو بولسألا ثيح نم

 طبضلا ةيحان نم صرحلا دشأ ًاصيرح ناك امك .لاثمألاو مكحلاو
 (23) - ورمز

 .  ىيفذدتلاو

 نأب قيلخلا وه هدحو مهخيرات نأب نامورلا داقتعا ىلإ رظنلابو
 .ًاعيمج ىرخألا بوعشلا ىلع مهّومسب مهتقث نم ًاقالطنا كلذو ءنؤدي

 سوتيت اميسالو «مهيخرؤم لبق نم ًأريبك ًامامتها امور خيرات لان دقف

 هذهل امخض اخيرات بتك يذلا :«(م17  م.ق 59 11©ب) يفيل وأ سوفيل

 امأ .ًاءزج (35) ىوس هنم انيلإ لصي مل ًاءزج (142) نم فلأتي ةنيدملا

 خيراتلا اذه ةباتك نم يفيل فده ناكو .ةصقان وأ ةدوقفمف ةيقابلا ءازجألا

 مامأ خيراتلا قئاقح عضوو «ينامورلا بعشلا اهب ماق يتلا لامعألا ليجست

 زيزع فسوي ليئوي «ةمجرت .مهراثاو مهبدأو نامورلا خيرات ىلإ لخدم ه«يرتب .5 :رظنا (22)
 ءرشنره :رظناو «ء107 ص :(1977 رشنلاو ةعابطلل بتكلا راد ةسؤم .لصوملا)

 .20ص ءقباسلا عجرملا

 مجرملا ؛يرتب :ًاضيأ رظناو :127 101 ص ؛قباسلا مجرملا ءنورخآو موطاح (23)
 .60/16: قباسلا عجرملا ءزئراب :نراقو :107ص ؛قباسلا
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 نأ ودبي اذكهو .ءئس وه ام بنجتيو ءاهنم ديج وه ام دلقيل ءىراقلا

 يسايس هنم رثكأ ؛ىلوألا ةجردلاب :يقالخأ خيراتلا نيودت نم يفيل فده

 يه خيراتلا ةفرعم نأ دقتعي ناك يذلا سويبيلوب نع فلتخي اذهب وهو

 نيب يفيل زاتما دقو «ةسايسلا يف لمعلا ديري نمل اهنسحأو ةفاقث قدصأ

 قئاقحلا ريوزت نع هداعتباو ؛ماتلا هدايحو هتهازنب ءامدقلا نيخرؤملا

 هنإ هنع لاقي نأ نكمي ال هنأ ريغ ءيصخش ضرغل وأ فدهل اههيوشتو

 (4(!24. طءامنو) يرتب .آ ىري امك وهف ؛خيراتلا يف ةثيدحلا بيلاسألاب مزتلا
 ةقشم هسفن لَّمحُيال امك اهيلع دمتعي ىتلا رداصملا نم الهس ًافقوم ذختي#

 ةيلصألا قئاثولاو راثآلاك ءةيلصألا اهرداصم نم ةفرعملا ىلع لوصحلا

 ىلع دمتعت يفيل ةمظع نإ .خرؤملا دي لوانتم يف كش الو تناك يتلا

 «. .ةيوق ةينطو ةسامحب زيمتي امك «نيخرؤملا غلبأ وهف «ينغلا هرثن

 ريهاشم رخآ (م120 55 ةةواننو) سوتيسات تاباتك تزاتما كلذك

 ةحضاولا ةلثمألا برض ةلواحمو :ةيقالخألا ةفصلاب «نامورلا نيخرؤملا

 بهتلملا روعشلا نم هجاتنإ مهلتسي ناكو «ةيسايسلا ةليضفلاو ةليذرلا ىلع

 اذه ادح دقو .ةينامورلا ةيروطاربمالا ملظ هذعي ناك ام دض ةيهاركلاب

 نيب عارص هنأكو رهظ ثيحب :؛خيراتلا هيوشت ىلإ سوتيساتب هاجتالا
 ريرشلا ريوصت يف غلوب امك ءاهنم رّيخلا ريوصت يف غلوب تايصخش
 فعضب زيمتي خرؤملا اذه هفلخ يذلا مخضلا يخيراتلا جاتنإلا نإف ءاذهلو

 تاذ رابخأو ثادحأ نم هيوحي امم مغرلا ىلع .هيف يخيراتلا ثحبلا جهنم

 تنمضت يتلا تايلوحلا مساب ةفورعملا هتافلؤم اميسالو ءةيخيرات ةيمهأ

 .”!ًبيرقت (م68 )14  ةنس ذنم «ماع دعب ًاماع ةينامورلا ةيروطاربمالا ثادحأ

 عجرملا ءوشنره :ًاضيأ نراقو :!!3 ص ؛هراثآو مهبدأو نامورلا خيرات ىلإ لخدم (24)
 /1 «قباسلا عجرملا ءزنراب :87 85ص «قباسلا عجرملا ؛دووجنلوك :23 ص .قباسلا

 .132 127! ص :قباسلا عجرملا ؛نورخآو موطانحح 261 0

 .1/١6:قبالا عجرملا ءزئراب ءا15ص ءقباسلا عجرملا يرتب :نراق (25)
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 ىلإ ةبسنلاب نيدلقم نامورلا وخرؤم ناك ؛لامجإلا هجو ىلعو
 ةفاضإ نولئمي الو ةيخيراتلا ةلاصألا ناديم يف مهنم فعضأ مهو قيرغإلا

 يفيل اوبقعأ نيذلا نوخرؤملا عطتسي ملو «يخيراتلا ركفلل ةيقيقح

 «نيخرؤملا نيذه عم ًافاكتي ىوتسم ىلإ مهجاتنإب اولصي نأ «سوتيساتو
 ال ًاعمج» ةميدقلا بتكلا يف اهيلع اورثع يتلا تانايبلا عمج درجمب اوعنقف

 فدهتسي نكي مل ًابيترت اهبيترتب يفتكي لب .دقنلاو ليلحتلا حور فرعي

 ناولأ نم أنول وأ بيذهتلا نم ًائيش الإ مهللا ءضارغألا نم ًاضرغ
 «نامورلا دهع يف يخيراتلا نيودتلا ىوتسم نإف ءاذه عمو 260«ةباعدلا

 نم رثكأ تقرغتسا يتلا ةيبوروألا ىطسولا روصعلا يف هريظن نم عفرأ ناك
 . ماع فلأ

 روهظ تقبس يتلا روصعلا ىلإ خيراتلاب برعلا مامتها عجري
 ءامودعم نوكي داكي يخيراتلا نيودتلا نأ نم مغرلا ىلعف «مالسإلا

 ؛نميلا يف ةيقابلا راثالا ىلع ةدوجوملا ةليلقلا شوقنلا ضعب ءانثتساب

 يهفشلا خيراتلا نم ًاعون اوفرع برعلا نإف «ةيبرعلا ةريزجلا هبش لامشو
 لئابقلا رابخأ نووري اوناك .صاصقلا ىلإ برقأ مه ةاور ىلع دمتعي يذلا

 ظفحت تناك ةليبق لك نأ امك ء«مهكراعمو مهتاوزغ لوح رودت يتلا اهمايأو

 دقو .ىرخألا لئابقلا ةيقب هب رخافتلو ةبئاش لك نم ةيقن ىقبتل ءاهباسنأ
 ببسب دادزاو :مالسإلا روهظ دعب ام ىلإ خيراتلاب برعلا مامتها رمتسا

 ىلص) لوسرلا ةريسو «ثيدحلا ةساردب ةيانعلا اهنم «ةديدج لماوع روهظ

 ةيعامتجالاو ةيرادإلاو ةيسايسلا اياضقلا نع الضف (ملسو هيلع هللا
 .ةفالخلا ةلأسم اميسالو «ثادحألا حرسم ىلع تزرب يتلا ؛ىرخألا

 91ص ءقياسلا عجرملا .دووجتلوك 226(
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 .©اهمكحو اهميظنت قرطو ةررحملا قطانملا ةرادإو

 عضو يف (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع ةفيلخلا مايقل ناكو

 دنع ةيخيراتلا ةركفلا ةأشن يف ريبك رثأ .يرجهلا خيراتلا وه .تباث ميوقت

 وه (اهخيرات وأ) ثادحألا تيقوت حبصأ «نيحلا كلذ ذنمو «برعلا

 باطخلا نب رمع ةفيلخلا ماق امك ءةيخيراتلا تاساردلل ساسألا دومعلا

 مهيلهأو نيلتاقملا ءامسأ هيف بتكُي يذلا لجسلا وأ «ناويدلا سيسأتب ًاضيأ

 ًايفاضإ ًاعفاد ناكو «ةديدج ةيمهأ باسنألل ىطعأ اذهو «مهلئابق بسحب

 لوألا نرقلا فصتنم دودح يف ترج دقو .'**”باسنألا ةساردب مامتهالل

 عمجب مامتهالا ىلع تزكرت ةلوأ تالواحم ءداليملل عباسلا /ةرجهلل

 .صصقلاو ؛مهل ةرواجملا ماوقألاو «مالسإلا لبق برعلا رابخأ نيودتو

 ةفيلخلا نأ ىلإ «ةيخيراتلا رداصملا ريشتو .رّيَّسلاو يزاغملاو باسنألاو
 هذهب متها نم لوأ ناك (م680 661 /ه60 )41  نايفس يبأ نب ةيواعم

 ضعبب ناعتسا دقو « ””اهعجشو يومألا رصعلا يف ةيخيراتلا ةفرعملا

 ت) يمهرجلا ةيرش نيب ديبع مهرهشأ «ةياغلا هذه قيقحتل نييناميلا ءاملعلا

 نم نيضاملا نع ةمدقتملا رابخألا هل يوريل هاعدتسا يذلا (م689 /مه0

 نع هثدحف .مهمكح خيراوتو «نميلا كولم اميسالو ؛مهريغو برعلا
 تامولعملا هذه نيودتب هباّتك ةيواعم رمأ دقو ؛ةريثك سلاجم يف كلذ

 دقو ." ”عايضلا نم اهيلع ًافوخ ةيرش نب ديبع ىلإ اهتبسنو اهليجستو

 196١(, ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم :ةرهاقلا .8ط) مالسإلا رجف .نيمأ دمحأ (27)
 .1536 ص

 ةعبطملا «تروريب) برحلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف تحب ؛يرودلا زيزعلا دبع (28)

 .19 ص .« 0 ءةيكيلوئاكلا

 .«يرمأالا رصعلا يف خيراتلا ملع ةأشن يف ماشلا دالب رود ههط نونذ دحاولا دبع :رظنا (29)

 رضاحم .يومألا دهعلا يف ماشلا دالي خيراتل عبارلا يلودلا رمتؤملا :باتك نمض رشن
 .,71 ص «.(م1989 .ةيدرألا ةعماجلا ةعبطم :نامع) ةثلاثلا ةودنلا

 - ءرشن «نميلاو ريمح كولم يف ناجيتلا باتك ؛ماشه نب كلملا دبع دمحم وبأ (30)
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 و نيك كل رابخأو كولملا باتك :ناونع تحت فراعملا هذه تنؤود

 . يخيراتلا نيودتلا يف ةيلوأ ةلحرم لثمت اذهب
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 تاساردب ترثأت دقف .نيملسملا دنع ةمظنملا ةيخيراتلا ةباتكلا امأ

 ةفرعمو ءهعمجب أريثك نوثدحملا متها يذلا ءفيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 «ثيدحلا قيقحت ىف ةيمهأ نم كلذ ىف امل ءمهقدص نم دكأتلاو هتاور

 يف ثيدحلا ءاملع متهاو ءهحلطصم ىف وأ هتاياور يف كلذ ناك ءاوس

 ثيدحلا نتم نم دكأتلل ناقتالاو ةقدلاب فصتت ةيقيبطتو ةيرظن دعاوق عضو

 مغرلا ىلعو 137 فر للا دووري نيذلا ةاورلا ةلسلسو < هسضن يأ .٠ هدانسإو

 تناك اهنأو «نيثدحملا لمع نم ساسألاب ىه تاساردلا هذه نأ نم

 ةقالع ىلع تناك اهنإف «ثيدحلا ةسارد ىلع «ىلوألا ةجردلاب ؛ةرصتقم

 تاساردلا ميمص نم يه ءدانسإلاو نتملا ةسارد نأل :خيراتلاب ةقيثو

 نيئدحملا نم ًاريثك نأ كلذ ىلإ فاضي . يضاملا يف ثحبت اهنأل ةيخيراتلا

 ةسارد ىف ةقيرطلا هله نم اودامتساف ءهسفن تقولا ىف نيخرؤم اوناك

 330 1 ١
 . حر

 حرجلا ملعب ةاورلا دقنل ثيدحلا ءاملع هعضو يذلا ملعلا ىمسيو

 امو هتياور درت نمو هتياور لبقت نم ةفص ةفرعم» ىلع موقي يذلا ليدعتلاو
 . . - 2340 5 ا - 0 11 - 2

 ملعلا اده حبصا دقو ٠ 5 ةليدعتو قيتوتو حرجو حدف نم كلذب قلعتي

 تاساردلا زكرم :ءامنص ىف هعبط ديعأ (1928/ه1347 :نكدلا دابآ ردبح) وكنرك -
 ١ .327 326 ص :(1979 «ةينميلا ثاحبألاو

 .132 «ص ١؛ىبالا ردصملا ؛ميدنلا نبا 231(

 ««نييالملل ملعلا راد .:توريب .«6ط) هحلطصمو ثيدحلا مولع ؛ حلاصلا يحبص :رظنا (32)

 .اهدعب امف 126 ص

 .23صص :(1972 .دعسأ ةعبطم :دادغب) اجهنمو ةركف خيرأتلا .ضايفلا هللادبع (33)
 جهنملاو يمالسإلا يخبراتلا دقنلا جهنم «يفاوم نامثع :رظناو .39ص ءهفن مجرملا (34)

 .106ص «(1976 :ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم :ةيردتكسإلا «2ط) يبروألا
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 لوصأو دعاوق اذ ًاملع ؛داليملل نماثلا /ةرجهلل يناثلا نرقلا فصتنم ذنم

 ىلع مكحلا مهل قحي نيذلا نيصصختملا ءاملعلا نم ةصاخلا ىلع افقوو
 ءمهيكزي وأ مهبيعي امم مهنأش يف درو ام ثيح نم ةاورلا يأ ؛لاجرلا

 جنحي نميف ةتباث دعاوق ىلإ ءاملعلا ءالؤه لصوتو .7*ةصصخم ظافلأب

 بابسأ نم املاس القاع اغلاب ًاملسم نوكي نأ هيف طرتشي ثيحب ؛هتياورب

 نإ ًأظفاح «هيوري امل ًاطباض ًالدع نوكي نأو «ةءورملا نيشي امو قسفلا

 ءاملعلا ءالؤه نمو «هباتك نم ثذدح نإ ةباتكلل أطباض ؛«هظفح نم ثّدح

 نوتم يأ تايورملا نم دكأتلاو «ليدعتلاو حرجلا ةيمهأ ىلع اودكأ نيذلا

 دماح وبأ مامإلاو «(م795 /ه179 ت) سنأ نب كلام مامإلا :ثيداحألا

 (م1149 /ه544ت) ضايع نب ضايع يضاقلاو (م1111 /ه505 ت) يلازغلا

 , 260(م1245 /ه643 ت) يروزرهشلا حالصلا نبا هيقفلا ظفاحلاو

 برعلا دنع خيراتلا ملع تايادب نأ :ليلق لبق هيلإ انرشأ امم نّيبتي

 هاجتالا وأ يمالسإلا هاجتالا امه نييساسأ نيهاجتا يف تراس نيملسملا

 يذلا (مايألا) هاجتا وأ يلبقلا هاجتالاو «,ثيدحلا لهأ دنع رهظ يذلا

 أشن دقو .7””مالسإلا ردص عمتجم يف رمتسا يذلا يلبقلا رايتلا سكعي

 لوألا «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا يف نييفاقث نيزكرم يف ناهاجتتالا ناذه

 (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلا ةّنس راد يه يتلا ءةرونملا ةنيدملا يف

 ريو +قارعلا ريركت نعي اكشن نيعللا' ةريصتلاو ةقوكلا يف نئاغلاو

 نيذه دحأ امهنم لك لثمت نيتيخيرات نيتسردم ىلإ ًةداع نوئحابلا
 لدابتم ريثأت لصح دقو .قارعلا ةسردمو ةنيدملا ةسردم امه «نيهاجتالا

 يمالسإلا هاجتالا قوفت رهظ مث ؛نيتيخيراتلا نيتسردملا نيتاه نيب

 .109 رص ءقباسلا عجرملا ءحلاصلا (35)

 7١. 69ص «قياسلا عج رملا ءمتسر : رظنا 236م(

 .19 ص ءبرعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب .ءيرودلا (37)
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 , **0ةيخيراتلا ةباتكلا يف ثيدحلا لهأ هاجتا بلغ ثيحب ءاحضاو

 هيلع هللا ىلص) لوسرلا ثيداحأ معمجب نيملسملا مامتها ىدأ دقل

 ءادج ةينغ ةيخيرات ةدام رفاوت ىلإ ةرجهلل لوألا نرقلا ةياهن ذنم (ملسو

 ىلإ اعفاد كلذ ناكف ءاهيف كرتشا يتلا تاوزغلاو لوسرلا ةريسب قلعتت

 برعلا نوخرؤملا دجو ثيح .مظنم لكشب يىخيراتلا نيودتلا روهظ
 يف ام ققحي ًائيش هراثآو هتاوزغو لوسرلا ةريسب قلعتي ام نيودت يف لئاوألا

 ةباتكل ماعلا هاجتالا نإف اذكهو .هاركذ ديلختل بحو هب قلعت نم مهسوفن
 رايتب لئاوألا نيخرؤملا مامتها نم ًاقالطنا أدب دق برعلا دنع خيراتلا

 يزاغملا ةسارد داور ناكو «ثيدحلا ملع نم عرفتملا رم ريسلاَو يزاغملا

 ىلإ دقات ةزظن قلو اه قاوولا ةليشس. نأ ذانسالاو ويخفق يق زدعب
 عمج يف يرحتلاو ثحبلا رصنع لخدأو .«تامولعملا رداصم وأ تاياورلا

 0 يوانلا ةضارانلل انعم اساس :نوكوت تاناورزلا

 (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلا ةايحل ىلوألا تاساردلا تيّمس دقل

 اهنكل ؛هبورحو هتاوزغ ةيرغللا ةيحانلا نم ينعت يتلا ؟يزاغملا» مساب

 نيملسملا نم ةبخن اهب ماق دقو .اهلماكب ةلاسرلا ةرتف ةقيقحلا يف تلوانت

 نب ةورعو (م723 713 /ه105 95 نيب ت) نامثع نب نابأ لاثمأ «نيزرابلا

 نب ليبحرشو (م728 /ه110ت)هبنم نب بهوو (م712/ه94 ت) ريبزلا

 ركب يبأ نب هللادبعو «ىلوألا ةقبطلا يف نوعي نيذلا (م740 /ه123تالدعس

 م7 /ه120ت)ةداتف نب رمع نب مصاعو 0م 2 م/مها135ت )مزح نبا

 رظناو 0169.149 /1 ؛قباسلا عجرملا ؛ىنطصم :181:61219صص ؛هسقت عجرملا :رظنا (38)
 مف, [2ان1. "156 1ءوو ةعطممأ هأ 11 ذئوصب (ه طع 1كنماط نعمان". آهن :اضفيأ

 ال ةاهمومك هأ طع ا511لل1 عمذا, تل, 8تمقنل |نطلز (02101ل: 01010: آل 151م

 ممعو5ؤر 1964). 46.

 .20ص «برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب ؛يرودلا (39)
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 نيذلا (م741 /ه124ت)يرهزلا باهش نباب فورعملا ءملسم نب دمحمو

 نب ىسوم :مهف ةئلاثلا ةقبطلا داور رهشأ امأ .ةيناثلا ةقبطلا يف نودعي

 نب دمحمو ((م767 /ه150 تادشار نب رمعمو «(م758 /ه141ت)ةبقع

 يئاكبلا دايز :امه نانثا هنع ىور دقو م61 /مه151 ت) قحسإ

 يخرؤم نمو «(م813 /ه218ت)ماشه نب كلملا دبعو .(م799 /ه183ت)

 /ه207ت) يدقاولا رمع نب دمحم ءاضيأ ةقبطلا هذه نم يزاغملاو ةريسلا

 ظ , *0(مو44 /ه230ت )دعس نب دمحم هذيملتو 2

 ةباتك يف اومهسأ نيذلا ءالؤه عيمج نع ثيدحلا يف لصفن نلو

 طوطخب ةكرحلا هذه دفر يف مهسأ نم ضعب لوانت متيس نكلو «يزاغملا

 نيذلا .دعس نباو يىدقاولاو ءقحسإ نبا اميسالو هروطتلا نم ةديدج

 نبا ةريس ٌذعتو ةيئاثلا ةجردلاب نيثدحم مث ءألوأ نيخرؤم ءاملع اوناك
 اهذحأ يذلا ءماشه نبا لبق نم ةحقنم انيلإ تلصو دقو ةريس مدقأ قحسإ

 الو ءاهنم ةفيعضلا ماسقألا فذحو ءاهبذه ثيح «يئاكبلا دايز ةياورب

 «نيثدحملا رظن ةهجو ىلإ برقأ كلذب اهلعجف ءعوضوملا رعشلا اميس
 ةثالث نم فلأتت تناك باتكلا فيلأت يف قحسا نبا ةطخ نأ لمتحملا نمو

 ملاعلا قلخ ذنم مالسإلا لبق برعلا خيرات لوانتيو «أدتبملا» : يه ماسقأ

 ءةرجهلاو ةكم يف يبنلا ةايح لمشيو .««ثعبملا»و «ةيوبنلا ةثعبلا ىلإ

 . ”"”هايارسو لوسرلا تاوزغ يأ *يزاغملا*و

 فلتخم نم دافتساو صاصقلاو نيثدحملا بيلاسأ قحسإ نبا عمج

 ًاربكفت عسوأو آقفأ دعبأ ناكو «ءايبنألا خيراوتو يزاغملاب مامتهالا يحاون

 ىلإ عجر دقف ءةعونتم هتامولعم رداصم تناكو ء«هيرصاعمو هيقباس نم

 موطاح :اهدمي امف 39ص ءقيالا مجرملا ء«راصن 32 20ص .ءهفث مجرملا :رطنلا (40)

 .192 191 ص ؛قبالا عجرملا ؛نورخآو

 ءبرعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب ؛يرودلا :56 55ص .قباسلا عجرملا بك 441)
 .61 ص «ىبالا عج رملا : ملاس 6:80 79ص «قيبالا عجرملا :راصن :27صضص
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 نيلخادلا ىلإ كلذك «أدتبملا» نع هرابخأ يف نيملسملا ريغ نم ءاملع

 . ينامي لصأ نم صيصاقأو «ةيبرع اصصق ىورو مالسإلا يف ًاثيدح

 هخويش ىلإ عوجرلاب زيمتتف ؟يزاغملا» و ؛ثعبملا" نع هتياور امأ
 يقيقحلا نايعلا دهاش ىلإ عجرت يتلا ديناسألا ةرثكو «ةرونملا ةنيدملا يف

 نود بلاغلا يف تدرو ةيكملا ةرتفلا نع هتامولعم نكل .ريخلا ىور يذلا

 هركذلو «ةياورلا يف باتكلا لهأ ىلع هدامتعال قحسإ نبا دقتنُيو .دانسإ

 صحمي ال هنألو باسنإلا يف هئاطخألو ءعوضوملا رعشلا نم ًاريثك

 تايالاب نيعتسيو «هتاياور ضعب يف اكش يدبي كلذ عم هنكل :؛هرداصم

 تاياورلاو «ةبوتكملا داوملاو قئاثولا نم دافتسا امك ءاهزيزعتل ةينآرقلا

 لثمي هنأ اميسالو «ةميقلا ةيلاع ةلزنم ىلإ عفتري هباتك نإف اذهل «ةيوفشلا
 ."*"ًاعيمج انيلإ تلصو يتلا ةيبرعلا ةيرثنلا بتكلا مدقأ

 روطت لحارم نم ةريخألا ةروصلا يدقاولل «يزاغملا» باتك لثميو

 داليملل نماثلاو عباسلا /ةرجهلل يناثلاو لوألا نينرقلا يف ةيوبنلا ةريسلا

 دعاوق قبطيو «ءةيندملا ةرتفلا ىف هايارسو لوسرلا تاوزغ ىلع رصتقي وهف

 ليصافتلا بتري ناك دقف هع نبا هفلس نم رثكأ يمالسإلا جهنملا

 لاجرلا ركذب هيزاغم أدبي ثيح هريغتتال ةيقطنم ةقيرطب ثادحألل ةفلتخملا
 .ةقدب ةوزغ لك خيرات عم يزاغملا ركذي مث .رابخألا مهنع لقن نيذلا

 يتلا تاوزغلا ركذيو ةوزغلا عقوم نع ةيفارغج ليصافت ركذي ام ًابلاغو

 مث هبايغ ءانثأ يف ةنيدملا ىلع مهفلختسا نم ءامسأو .هسفنب لوسرلا اهداق

 , 2!لاتقلا يف نيملسملا راعش دروي

 لامعتسا يف اميسالو قححسإ نبا نم هبولسأ يف ةقد رثكأ يدقاولاو

 ؛نورخآو موطاح «29 28ص .برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب ؛يرودلا :رظنا (42)
 .209 ص «ىباسلا عج ملا

 ملاع :«ترريب .3ط) سنوج ندسرام .قيقحت ؛يزاغملا باتك ؛يدقاولا رمع نب دمحم (43)

 .31/1 .ققحملا ةمدقم :(1984 ءبتكلا
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 نم سابتقالا يف لادتعالا يفو «ثداوحلا خيراوت قيقحت يفو دانسإلا

 ًايوار نكي مل هنأ امك .'*”يبعشلا صصقلا رصنع نم ليلقتلاو رعشلا

 قيبطتب ءاوس :هرابخأو هرداصم نم ريثكل ًاصحمم ًادقانو ًايوار لب ءبسحف
 يف ةيرجتلاو ةيسحلا ةظحالملاب ةناعتسالا وأ ءاهيلع دانسإلا دقن دعاوق

 هيطعت تناك يتلا «تاوزغلاو كراعملا عقاومل هتارايز قيرط نع .كلذ

 حيجرت ىلإ ليمي ناكو ؛ةوزغلا هيف ترج يذلا ناكملا نع ةقيقد ةروص
 دقنلا حور ىلإ ريشي يذلا رمألا «ىرخألا ىلع ةضقانتملا تاياورلا ضعب

 تبثلاو# لثم كلذ ىلع لدت ىتلا تارابعلا ضعب لمعتسي ثيح ؛ههدنع

 5*0 بأ لوألا لوقلا» و ؟اندنع

 ءدعس نبال "ىربكلا تاقيطلا" باتك نم لوألا مسقلا عضيو

 هتدام ميظنت يف يدقاولا هخيش زواج وهف «ةريسلا لكيهل ةريخألا طوطخلا

 جهنملا قيبطتو قئاثولا نم ىفوأ ةعومجم مادختسا يفو ءاهييوبتو

 ناكأ ءاوس «هباتك يف درو ام ىلع الماك ًاقيبطت دقنلاو ةياورلا يف يمالسإلا
 (ملسو هيلع هللا ىلص) لوسرلاب لصتت يتلا رابخألا ىلإ ةبسنلاب كلذ

 بلاغ يف هدانسإ يهتنيو «يبنلا رصع دعب ىتلا رابخألا يف مأ ءهرصعو

 فصتي امك .نايعلا دوهش ىلإ ؛ميركلا لوسرلا رابخأ يف اميس الو ءرمألا
 اذهلو ءءادألا يف قدصلاو لقنلا يف ةنامألاو قيبطتلا يف ةقدلاب دعس نبا

 اهضعب ىلع ةدايز اهضعب يفو «ةفلتخم ديناسأب ًارابخأ يوري امدنع وهف
 وأ ةدايز نم اهيف ام ىلع صنيو ءاهعمس امك ديئاسألا لقني ءرخآلا

 يتلا ,؛ىربكلا تاقبطلا" باتك نم ىرخألا ماسقألا ريشتو ."*”ناصقن

 يف ديدج روطت ىلإ «نيعباتلاو ةباحصلا ةايح ةساردل دعس نبا اهصصخ

 ء(فيض وبأ) دمحأ :رظناو .30رص :برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب ؛يرودلا (44)

 .55 54ص .قبالا عجرملا

 .209 208 صص ءقباسلا عجرملا ءيناوم :اضيأ رظنا ١220/1 ؛ءهفن مجرملا ؛يدقاولا (45)

 .212 21١ ص ءهسصب عجرملا 246(



85 

 طابترالا تافنصملا هذه دكؤتو مجارتلا وأ تاقبطلاب فرع يذلا خيراتلا

 لصألا يف تعمج داوملا هذه نأل :؛ثيدحلا ملعو خيراتلا نيب قيئولا

 0 نم دكأتلاو اهصيخمتو ثيداحألا دقن لصق

 نم ةريبكلا ةلحرملا هذه ةريسلا ةسارد هيف تعطق يذلا تقولا يفو

 هيلإ انرسأ يذلا هاجتالا وهو ءةيخيراتلا ةباتكلل يناثلا هاجتالا روطت «مدقتلا

 رود ريرحتلا بورحل ناكو «ةيلبقلا باسنألاو رئاملاب ىنعُي يذلاو ءًاقباس

 ةلودلا ءاشنإ نأ امك «ةيلبقلا تاعوضوملا ىلإ ةديدج داجمأ ةفاضإ يف ريبك

 راصمألا ءاشنإ دعب اميسالو :ةديدج ًاقافآ حتف ةريبكلا ةيمالسإلا ةيبرعلا

 هذه لثم نويومألا ءافلخلا عجش دقو .*اهيف لئابقلا رارقتساو

 نماثلا /ةرجهلل يناثلا نرقلا دهش امك 2 *””باسنألا اميسالو «تاساردلا

 اولمع نيذلا «نييوغللاو «نيباسنلاو نييرابخألا نم ًاريبك ًاددع داليملل
 تاساردلا طخ نويرابخإلا لثمف .اهب اوصتخا يتلا لوقحلا يف طاشنب

 مهتايلاعف تزكرتو تاساردلا هذه يف رودب نورخآلا ماق امك «ةيخيراتلا

 مكحلا نب ةناوع «نييرابخإلا ءالؤه مهأ نمو «ةفوكلاو ةرصبلا يف
 نب فيسو :(م774 /ه157ت) ىبحي نب طول فنخم وبأو :(م764 /ه147ت)

 نب يلعو :(م827 /ه212ت) محازم نب رصنو :(م796 /ه180 ت) رمع

 اذه يف اورهظ يذلا نيباسنلا رهشأ امأ :«(م839 /ه225 ت) ينئادملا دمحم

 ماشه هئباو .(م3 /ه146 تر يبلكلا بئاسلا نب دمحم مهف ءرصعلا

 يريبزلا بعصمو (م805 /ه190 ت) ةباسنلا ناظقيلا وبأو (م819 /ه204ت)

 , 7(م850 /ه236 ت)

 .58ص ءقباسلا عجرملا :بك (47)

 .33 ص .برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب .ءيرودلا (48)

 .74 73ص .يومالا رصعلا يف خيراتلا ملع ةأشن يف ماشلا دالب رود ءهط :رظنا (49)
 عجرملا :ملاس 44[ 35ص .برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب .يرودلا :رظنا (50)

 .71 - 66ص .قباسلا
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 تايوتسم ىلع ةعساو ةيخيرات ةدام ءالؤه تاسارد تجتنأ دقل

 «نيضاملا رابخأ نم «ءصاخ لكشب ءةدمتسم ىهو «ةقدلا نم ةفلتخم

 ةيبرعلا ةلودلا رابخأو «ةيوبنلا ةريسلاو مالسإلا لبق برعلا لاوحأو

 لئاوأ ذنم ةريبك ةيرهوج ةدايز ةيخيراتلا ةداملا تدادزا دقو .ةيمالسإلا

 .داليملل رشاعلا ىلإ عساتلا /ةرجهلل عبارلا نرقلا لئاوأ ىلإ ثلاثلا نرقلا

 ءاشنإلا نيواود اميس الو ءةيسابعلا ةلودلا نيواود رارقتسا لضفب كلذو

 يف اهنم اوديفتسي نأ خيراتلاب نيلغتشملل نكمأو ديربلاو جارخلاو دنجلاو
 «ةيسايسلا تالسارملاو «ةيمسرلا دوهعلا نم ًاضيأ اوعفتنا امك .مهتافلؤم

 نم ةلودلا يفظوم رابك ةيالو ددمو «تايفولاو ديلاوملل تايئاصحإلاو
 بورحلا فصوو ؛جحلا مساوم ةالوو ءةاضقو .لامعو «ةداقو «ءارزو

 اذه يف تيوق امك «ةلودلل ةيجراخلا دودحلا ىلع تالمحلاو ةيلخادلا

 ةمجرتلا ةكرح ءداليملل عساتلا /ةرجهلل ثلاثلا نرقلا نإ يأ ءًاضيأ رصعلا

 ىلإ فاضي :نيخرؤملل ةيفاضإ تامولعم مدق ام «ةيبنجألا تاغللا نم

 يف ريبك رود ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا ءاحنأ نيب لقنتلا ةلوهسل ناك «كلذ

 اهذخأو «ةياورلاو ملعلا بلطل ةلحرلا ىلع نيخرؤملاو ملعلا ةبلط لمح
 ةداملل اماه اردصم لكش ام ءراثالاو نادلبلا بئاجع ةدهاشمو خويشلا نع

 يخرؤم نإف ءلاح يأ يفو .؛ةدهاشملاو ةهفاشملا ىلع دمتعي :ةيخيراتلا
 خيراتلا ةباتكل مهرداصم يف اودمتعا ءداليملل عساتلا /ةرجهلل ثلاثلا نرقلا

 بتكلاو ءةيمسرلا تالجسلاو ؛ةيوبنلا ةريسلا ىه ةديدع دراوم ىلع

 نأ اولواح امك :؛"”''ةهفاشملاو ةدهاشملاو ةيسحألا تاعللا نم ةلوقنملا

 ىرخألا رداصملاو باسنألا بتكو نييرابخألا بتك نم ًأضيأ اوديفتسي
 ىلع مهتامولعم اومدقو ءةمظنم ةروصب ةمألا ؛مهتسارد تلمشو ؛ةرسيتملا

 دعب ةداملا ءاقتنا ىلع دمتعي مهلمع ناكو ءةكسامتم ةيخيرات ةياور ةئيه

 ملع :باتك نمض لصف ؛«برعلا دنع خيراتلاب ةماملإ» «يدايعلا راتخم دمحأ :رظنا (51)

 .26 25ص ءيباسلا عجرملا «ضايفلا ؛40 38ص ءوشنرهل ٠ خيراتلا
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 .©2”ةيملاعلا ةيلومشلا مهترظنو مهكرادم عاستاب اوزيمتو ءدقنلا

 يف (م892 /ه279 ت) يرذالبلا رباج نب ىيحي نب دمحأ ىتأيو

 حوتف» ؛هاباتك لثميو .جهنلا اذه ىلع اوراس نيذلا نيفلؤملا ةمدقم

 َدعُي ثيحب ؛هاجتالا اذه يف ًاريبك ًاروطت ««فارشألا باسنأ»و ««نادلبلا

 ةقلعتملا تامولعملا نم ريثكلو «ةيمالسإلا تاحوتفلل الجس لوألا

 ةيعامتجالا مظنلا نم اهريغو «ةيرادإلاو ةيداصتقالاو ةيفاقثلا يحاونلاب

 هتارايز لالخ نمو .حوتفلا بتك ىلع ادامتعا اهنّود يتلا ةيراضحلاو
 ًاراطإ (بسنلا) نم ذختا ماع خيرات وهف باسنألا باتك امأ « ”*”راصمألل

 ةئيلملا ىلوألا اهروصع يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا خيرات لوانتل ايخيرات
 يتلا هدراوم ىلإ راشأو دانسإلا اهيف مدختسا دفو تاروطتلاو ثادحألاب

 .””ةفيرشلا ةيبرعلا رسألا مالعأ لوانتت يتلا هتدام اهنم ىقتسا

 /ه284 ت) يبوقعيلاب فورعملا رفعج نب بوقعي نب دمحأ رّبعيو
 لسلستلا 6خ خيراتلا» هباتك يف ىعار ثيح ا خيراتلا ةركف نع (م7

 لبق ةميدقلا ممألا خيراتو ةقيلخلاب أدبف «تارتفلاو ثادحألل يخيراتلا

 يسابعلا دمتعملا ةفيلخلا نمز ىلإ يمالسإلا يبرعلا خيراتلا مث ءمالسإلا

 ةيفارغجلا يف «نادلبلا»" باتك ًاضيأ بتك امك 2.2 دور ةلئس

 يبأ باتك امأ .©”ةيبرعلا ةغللاب هعون نم فّلؤم لوأ َدعُي يذلا «ةيخيراتلا

 .برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب .يرودلا .66صص .قباسلا مجرملا ءبك :نراق (52)

 .48 ص

 .49صص .هسفن عجرملا (53)

 باستأ يف ةيومألا ةرسألا نع يرفالبلا دراوم ؛ينادهشملا يدامح مساج دمحم :رظنا (54)
 .9/] «(1986 ؛يعماجلا بلاطلا ةبتكم :ةمركملا ةكم) فارشألا

 ميهاربإ نيساي :ًاضيأ رظناو ءك١ص .برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب ءيرودلا (55)

 60ص :(1980 .ةعابطلل ةيرحلا راد .دادغب) يفارغجلاو خرؤملا يبوقعيلا ءيرفعجلا ىلع

 196 ؛اهدعب امف
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 .؛لاوطلا رابخألا» :(م895 /ه282 ت) يرونيدلا دوواد نب دمحأ ةفينح

 ءرابخألا نم ةلسلس نم فلأتي يذلا يملاعلا خيراتلل رخآ جذومن اضيأ وهف

 فراعملا باتك يف رهظتو «ةيمالسإلا ةرتفلاو «مالسإلا لبق ام ةرتف لوانتت

 خيراتلا ةركف ًاضيأ (م889 /ه276)ةبيتق نب ملسم نب هللادبع نب دمحم يبأل

 )218  يسابعلا مصتعملا رصعب يهتنيو «ةقيلخلاب أدبي يذلا «يملاعلا

 هيلع رهظتو زاجيإب «سرعلا مايأل هيف لوانت دقو .(م842 3/7

 , 2 تثيراتلا ةباتك يف باسنألاو رابخألا باحصأ ةهجو

 ام ةمق (م922 /ه310ت) يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ لثميو

 لسرلا خيرات# ةباتك دعُي ثيحب .برعلا دنع خيراتلا نيودت هيلإ لصو

 ملعلل ىلوألا نورقلا ىلإ ةبسنلاب ةدام اهرزغأو رداصملا مهأ ؛«كولملاو

 نيمسق ىلإ باتكلا اذه مسقُي نأ نكميو «'””يمالسإلا عمتجملا يف

 .ةيمالسإلا ةرتفلا يناثلاو .مالسإلا لبق ام ءلوألا :نييساسأ

 ءايبنألل ضرع مث «ةقيلخلا ءدب ىلإ لوألا مسقلا يف يربطلا ضّرعت
 ةميدقلا ممألل خرأو «(مالسلاو ةالصلا هيلع) دمحم لوسرلا ىلإ الوصو

 لوسرلا دهع نم ءادتبا «يناثلا مسقلا يف ثدحت مث .مالسإلا تقبس يتلا

 ءافلخلاو .ةلاسرلا رصع هيف لوانت ثيح .(م914/ه302) ةنس ىلإ

 ترثأت دقو ءةيسابعلا ةلودلا رصعو «ةيومألا ةلودلا رصعو ؛نيدشارلا

 نإف اذهل .7*هيقفو ثّدحمك هتفاقثو هتساردب مسقلا اذه يف يربطلا ةرظن

 ءاهديناسأ ةوق 7 هرظن يف دمتعت اهدروأ يتلا ةيخيراتلا تاياورلا ةميق

 ص .ءقباسلا مجرملا ءبك :54ص .برعلا دنع خبراتلا ملع ةأعت يف ثحب ١اىير رودلا (56)

 .70 69ص :قباسلا عجرملا :(فيض وبأ) دمحأ :رظناو 070 - 69

 يمهف دومحم :ةيبرعلا ىلإ هلقن ؛يخيراتلا نيودتلا  يبرعلا ثارتلا خيران «نيكزس داؤف (57)
 /ه1403 ؛ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا) يزاجح

 .[59 ١: م .م1983

 55 ص .برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب :يرودلا (58)



 89 يخيراتلا نيودتلاو ثصحبلا جه انم روطتو ةأشن

 ناك «ةئداحلا ىلإ برقأ دانسإلا ةيادب تناك املكو ءدانسإلا ىلع صرحف

 ماتلا دايحلاب يربطلا ريمت > دقو «نايعلا دهاش ولا لوصولل لضفأ كلذ

 هدايح نأ ودبيو ءاهيلإ قرطتي يتلا ثادحألا يف نعم مكح ءاطعإ بّنجتو

50 
 ةيملع ةقدو غرو نع ناك اذه

 خيراتلاب صاخشلا مسعلا ني هتدام ميظنت يف يربطلا راس دقو

 وأ ءيلوحلا ماظنلاب ىعدب ام وهو ه:نينسلا بسيئرت ىلع يمالسإلا

 يربطلا دعيو ؛«ةدرفملا نينسلا بقاعتل عضخي يذلا (ةمههل5) تايلوحلا

 كانهو .هباتك ل يقبو ةقيرطلا هذه ىلع خيراتلا نود ملسم حرؤم لوأ

 مي نك «لاجملا اذه يف يربطعلا 0 نيرخأ 0 ىلإ تاراشإ

 006 0 خيراتلا١ تانكو أ 900 ملا نب ىسيع 0 فورعملا ىيحي

 نيخرؤملا نم ديدعلا راس دقو :؛©'”(م821 /ه206 ت) يدع نب مئيهلل

 /ه421 ت) هيوكسم :لاثمأ ؛يلوحلا ماظنلا ىلع يربطلا دعب اوؤاج نيذلا

 (م1233 /ه630 ت) ريثألا نباو «(م1200 /ه597 ت) يزوجلا نباو (0

 .مهريغو .(م1347 /ه748 ت) يبهذلاو «(م1331 /ه732 ت) ءادفلا وبأو

 دقف ءاهيف اوشاع يتلا مهراصمأو مهميلاقأب نيخرؤملا زازتعال ةجيتنو

 خيراوت ءداليملل عساتلا /ةرجهلل ثلاثلا نرقلا فصتنم نم ءادتبا ترهظ

 .مهدلبب ةصاخلا ةيخيراتلا تاياورلا ميلاقألا هذه ءاملع اهيف عمج «ةيلحم

 فّلأ ام ةرثك يف حضتي ءأريبك ًاريثأت برعلا دنع خيراتلا ةباتك يف كلذ رثأف

 .71ص .قياسلا عجرملا (فيضوبأ) دمحأ :256/1 :قباسلا عجرملا .ىفطصم :رظنا (59)
 .207نح .قبالا ردصملا «ميدنلا نبا :رظنا (60)

 1 01١ص «نيملسملا دنع خيراتلا ملع «لاثنزور :اضيأ رظناو ءك36رصص ؛هسفن ردصملا (61)

 .88 - 87ص .قباسلا عجرملا ءملاس ه5
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 ةلثمأ نمو 0 الا تاقيطلاو مجارتلا بتكو ةيلحملا خيراوتلا هذه نم

 مكحلا دبع نب نمحرلا ديعل اهرابخأو رصم حوتف# باتك ١ خيراوتلا هذه

 تالروفيط رهاط يبأ نب دمحأل ««؛دادغب خيرات»و .(م870/ه257 ت)

 سايأ نب دمحم نب ديزي ايركز يبأل «لصوملا خيرات"و .(م893 /ه0

 نب دمحأل «سلدنألا كولم رابخأ» باتكو :(م945 /ه334 ت) يدزألا

 0«برغملاو ةيقيرفأ خيراتهو «(م945 /ه334 ت) يزارلا ىسوم نب دمحم

 خيرات»و «(م1031 /ه423 ت) يناوريقلا قيقرلا نب ميهاربا مساقلا يبأل

 قشمد خيرات#و (01070/ه463 ت) يدادغبلا بيطخلل «اهمالعأو دادغب

 يف برغملا نايبلا باتكو :(م1175 /ه571 ت) ركاسع نبال «اهمالعأو

 (م1312/ه712 دعب ت) يشكارملا يراذع نبال «برغملاو سلدنألا رابخأ

 بيطخلا نب نيدلا ناسل ريزولل «ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا» باتكو

 .(م1374 /ه776 ت) يناسملتلا

 ءاملعلا مالعأل مجارتو ةيخيرات تامولعم بتكلا هذه مظعم نمضتتو

 ةباتكلا اهنم مسق فدهتسا امك ءاهنع ثدحتت يتلا ندملا ضعبل اططخو

 يبآل 'ةكم رابخأ» كلذ لاثم «ةيمالسإلا ندملا ضعبل سدقملا خيراتلا نع

 باتكو «(م858 /ه244 ةنس دعب ت) ىيقرزألا هللادبع نب دمحم ديلولا

 /ه647ت) راجنلا نب دومحم نب دمحمل ؛ةنيدملا رابخأ يف ةنيمثلا ةرذلا»

 ةيلحملا خيراوتلا نمض جردنت نأ نكمي يتلا خيراوتلا نم اهريغو 9

 نوخرؤملا عطقني مل «ةيلحملا خيراوتلا هذه بناج ىلإو .“©”ةينيدلا
 ىلإ انرشأ يذلا يربطلا دعبف «ةماعلا خيراوتلا يف فيلأتلا نع برعلا

 :يرودلا .4) ص ٠ خيراتلا ملع :يف ءيدابعلا 41ص :قباسلا عجرملا ءاسك :نراق (62)

 عجرملا (فيض وبأ) دمحأ :رظناو «55ص ؛.برعلا دنع خيراتلا ملع ةاكن يف ثحب

 .63 ص «قياسلا

 .!! 9ص :ىباسلا عجرملا ءملاس :رظنا (63)



 جورم؛ ريهشلا هباتك (م957 /ه346 ت) يدوعسملا عضو ءافنا ةكيرات

 فلأو ««ممألا براجتا هباتك هيوكسم فنصو ءاكرهوجلا نداعمو بهذلا

 رابخأ يف رصتخملا# ءادفلا وبأ بتكو :«خيراتلا يف لماكلا» ريثألا نبا

 .«ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا» هباتك نودلخ نبا عضو أريخأو «هرشبلا
 يتلا ةيسايسلا ثادحألل ةجيتن برعلا دنع خيراتلا نيودت روطت دقو

 روهظو «يسايسلا قرفتلا بقعأ دقف «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألاب ترم
 ةيتاذلا ةوقلا يف نهو ةيزكرملا ةطلسلا نع تلقتسا يتلا تانايكلا

 نم ةددعتم ءازجأ ةمجاهم ىلع بناجألا نم نيعماطلا عجش ام «نيملسملل

 سماخلا نينرقلا يف نويبيلصلا راغأف «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا مسج

 تاكلتمم ىلع ؛داليملل رشع يناثلاو رشع يداحلا /ةرجهلل سداسلاو

 ةفالخلا رقم لوغملا مجاه كلذك .؛برغملاو قرشملا يف نيملسملا
 ءاهيف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلاو ةفاقثلا ملاعم اورمدو «دادغب يف ةيسايعلا

 يمالسإلا يبرعلا نطولا برغم يف ثادحألا تناك ءهسفن تقولا يفو

 ةرطيسلاو «ةينابسألا كلامملا ىوق بلغتل ةجيتن ءءوسأ ىلإ ءىّيس نم ريسن

 ىدل قبتي مل ىتح ؛«ىرخألا ولت ةدحاولا سلدنألا يف ةيبرعلا ندملا ىلع

 مضت يتلا «ةطانرغ ةكلمم يه «ءضرألا نم ةريغص ةعقر ىوس نيملسملا

 دبع لوقي امك .يعيبطلا نم ناكف ءةددحم قطانم نم اهلوح امو ةنيدملا

 ثادحألا هذه دعب ملسملا يبرعلا خرؤملا وحني نأ :*”يدابعلا ديمحلا

 ةيفسلفلا ةرظنلاب زيمت ؛خيراتلا يف رخا ئحنم ماظعلا بوطخلاو ماسجلا

 «لودلا مايق بابسأو ؛ثداوحلا للع ىلإ فرعتلا ةلواحمو «ةقيمعلا

 هعنص ام اذهو» عامتجالا لوصأو نارمعلا رهاظمو اهطوقس لماوعو

 هخيرات ةمدقم يف نودلخ نب نمحرلا دبع ةبطاق برعلا يخرؤم فوسليف

 ةفسالف نم ًاريثك نودلخ نبا زب دقو ««قالطإلا ىلع اهلثم بتكي مل ىتلا

 42ص ٠ء(برعلا دنع خيراتلاب صاخلا لصفلا) خيراتلا ملع (64)



 ءاملع هلضفب فرتعا ىتح «ثيدحلاو ميدقلا ملاعلا يف هداقنو خيراتلا ملع

 ممألا لاوحأو «خيراتلا ةفسلفل هروصتب اوداشأو ؛نوئدحملا ابوروأ

 تايندملا عونتو «لودلا سيسأت ةيفيكو ءاهيلع ةئراطلا بابسألاو «ةيحورلا

 . ©”'اهطوقسو اهّومن لماوعو

 رظن نأ «ءىرخأ ةيروطت ةلحرم يف ١ خيراتلا ملع ثبلي مل اذه دعبو

 عضوف «ءاصقتسالاو ثحبلل الحم هسفن وه نوكي نأ لمتحي هنأ ىلع هيلإ
 هركذ ام الثم كلذ نم .خيراتلا ملع يف تافنصم نوملسملا ءاملعلا

 هبتك امو ««تايفولاب يفاولا» هباتك ةمدقم يف (م1372 /ه674 ت) يدفصلا

 يف رصتخملا١ هباتك يف (م1474 /م879 ت) يجيفاكلا ناميلس نب دمحم

 ىلإ خيراتلا ملعب ةمتهملا ةيخيراتلا تافلؤملا تلصو دقو ««خيراتلا ملع

 نيدلا سمش دمحم عضو نيح «لومشلاو ناقتالاو ةقدلا نم ةيلاع ةلحرم
 نالعإلا» ب فورعملا هباتك (م1497 /ه902 ت) يواخسلا نمحرلا دبع نبا

 خيراتلا ملعل ًاعئارو الماش ًاضرع دعي يذلا ؛«خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب
 لا

 «برعلا دنع يخيراتلا نيودتلا روطتل زجوملا ضرعلا اذه نم نّيبتي
 نوبلا ءىراقلا ظحاليو «لاجملا اذه ىف هوققح يذلا زاجنإلا ىدم

 نبا اهب ءاج يتلا خيراتلا ةفسلفو :ةميدقلا ةيوفشلا ةياورلا نيب عساشلا

 .عرفتو ملعلا اذه امن اذكهو «يواخسلا دنع خيراتلا خيراتو ءنودلخ

 راس يتلا ةيملعلا ةقيرطلا ثيح نم امأ ءروطتلا نم ةميظع ةلحرم غلبو

 خيراتلا رابتعاب ءانيأر امك «مهدنع تادتبا دقف .برعلا نوخرؤملا اهيلع
 تاياورلا عمج يف نيثدحملا ةقيرطب اورثأتف .ثيدحلا ملع نم ًاعرف

 لدعلا نايعلا دهاش يأ ءيلصألا ردصملا ىلإ دانسإلاب اومتهاو ءاهدقنو

 .273 ص ٠ قباسلا مجرملا ٠ يفاوم 265(

 .372 ص ؛نيملسملا دنع خيراتنا ملع «لاثنزور 2660(



 2543 يخيراتلا نيودتلاو ثحلا حمام روطتو ةأشن

 ءاهدراوم ضعب نم اهذخأ وأ اهب رشابم ملع هل وأ ؛ةثداحلا ىأر يذلا

 يأ «مهدنع دقنلا ناكو .ةيدابلا لهأ ضعب نم وأ ءعاض ميدق باتك لئم

 بصنم ريغ ًايعوضوم ال «ةاورلا ىلع ًابصنم يأ ءايتاذ ليدعتلاو حرجلا

 رابخألا ةحص ديعب دح ىلإ ةقيرطلا هذه مهل تنمض دقو .تايورملا ىلع
 ساسأ ناكو .ةيمالسإلا ةيبرعلا لودلا ثادحأو «ةيوبنلا ةريسلاب ةلصتملا

 دقو .نينسلاو روهشلاو مايألاب قيقدلا اهتيقوت «مهدنع رابخألا طبض
 روصحلا يف ابوروأو نامورلاو نانويلا يخرؤم نع طبضلا اذهب اودرفنا
 . 6761597 ماع لبق تيقوتلل ماظنلا اذه اهيف رهظي مل يتلا ءىطسولا

 «تطبضو تدقنو تعمج يتلا ةيخيراتلا تاياورلا ضرع مت دقو

 باوبأ هبشت بتك وأ لئاسرك ءاهتاعوضوم بسحب ؛هالعأ انرشأ امك
 نييرابخإلاو يزاغملاو ةريسلا باحصأ ىلإ ةبسنلاب كلذو «ثيدحلا

 ًاقرط ثداوحلا ضرع يف اوكلس دقف ؛نيخرؤملا ىلإ ةبسنلاب امأ .لئاوألا
 «تايلوحلا يأ نينسلا بيترت ىلع دمتعي ام ؛مدقألا يهو ءاهنم ةفلتخم
 «ةيناثلا ةقيرطلاو «يربطلا نع ثيدحلا ءانثأ يف اهيلإ ةراشإلا انفلسأ دقو

 ىرج دقو .روصعلا ىلع ةبئترملا ةقسنملا ةصقلا قاسم ثداوحلا قوس يه

 . ©*هريغو نودلخ نباو ءيدوعسملاو «يرونيدلاو يبوقعيلا اهيلع

 ةمكاحلا رسألا بسحب ةقيرطلا هذهب ةباتكلا نيخرؤملا ضعب , رثآ دقو

 ةيلجلا راونألا» ةباتك يف (م1174/ه570 ت) يفريصلا نبا لثم «لودلا "وأ

 ةباتك يف (م1297 /ه697 ت) لصاو نباو ««ةيطبارملا ةلودلا رابخأ يف

 رمحألا نب ليعامسإ ديلولا وبأو .*بويأ ينب رابخأ يف بوركلا جرفم»

 امك ؛"نيرم ينب ةلود يف را ةقورت هباتك يف (م1404 /ه807ت)

 (م946 /ه335 ت) .يلوصلا لثم «كولملاو ءافلخلا خيرات يف مهضعب بتك
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 ةريس يف (م1234 /ه632 ت) دادش نباو .!هللاب ىقتملاو ىضارلا رابخأ» ىف

 . ؟ءافلخلا خيرات" يف (م1505 /ه911 ت) يطويسلاو نيدلا حالص

 دقو «تاقبطلا بسحب مهبتك نيرخآلا نيخرؤملا ضعب بتر كلذك

 «مجارتلا يف اوبتك امك .دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا» نع ثيدحلا انفلسأ

 .لامعأ نم هب اوماق امو ؛ءاملعلاو لاجرلا ريهاشم ةريسل مجاعم يه ىتلا

 باتكو 0(م1226 /ه626 ت) يومحلا تروقايل «ءابدألا مجعم» باتك ىتأيو

 يف 0(م1282 /ه681 ت) ناكلخ نبال «نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو»

 /ه852 ت) ىئالقسعلا رجح نبا باتك امهيلإ فاضيو .«بتكلا هذه ةعيلط

 ءوضلا» ي واخسلا باتكو ««ةنماثلا ةئملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا» ١9

 يف مجارتلاو تاقبطلا بتك تمدختسا دقو ««عساتلا نرقلا لهأل عماللا

 (م892 /ه379 ت) يديبزلل ؟نييوحنلا تاقبط» باتك لثم «ىرخأ نيدايم

 .امهريغو (م1269 /ه668 ت) ةبعيصأ يبأ نبال «ءابطألا تاقبط» باتكو

 ىلإ انرشأ دقو «باسنألا بسحب نيخرؤملا نم رخآ مسق راس دقو

 «؟شيرق بسن» يف فّلأ يذلا يريبزلا بعصم لائمأ نم ءالؤه ضعب
 ء«برعلا ءالبن ةساردب «فارشألا باسنأ» هباتك يف ينغ يذلا يرذالبلاو

 نويسلدنألا نوخرؤملا مهاسو « غلاب مامتهاب شيرق بسن هيف صخو
 نب دمحم نب دمحأ اميسالو «باسنألا تافلؤم يف رفاو بيصنب ًاضيأ

 سلدنألا يف برعلا باسنأ ىف ةمخض ةعوسوم فّلأ يذلا «يزارلا ىسوم
 مزح نباو ؛':سلدنألا لهأ ريهاشم باسنأ ىف تاغيتسالا باتك# ناوئعي

 باسنأ ةرهمج#ب فورعملا هباتكب رهتشا يذلا (م1063 /ه456 ت) يبطرقلا
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 راد ؛دادغب) سلدنألا يف يبرعلا خيرانلا نيودن ةأشن ءهط نونذ دحاولا دبع :رظنا 70(6)

 .25صص «(#198 .ةماعلا ةيقاقثلا نوؤشلا



 2بلس ةيسسسصيجيبس ب بس لل ل وعيااال ا ب يي  (حاشتسمللللا 7393 سس سس بر ا سس

 ىلع نيدمتعم ءاهورصاع ثادحأ نع اوبتك نورخآ نوخرؤم كانهو

 تاركذملاب نوكت ام هبشأ مهبتك تءاجف ءعامسلاو ةدهاشملاو ةنياعملا

 (م1188 /ه584 ت) ذقنم نب ةماسأل «رابتعالا» باتك لثم ؛ةيصخشلا

 يف ةطانرغ مكاح :«نيقلب نب هللادبع ريمألا تاركذم وأ نايبتلا” باتكو

 نع هلزع تقبس يتلا ةريخألا ثادحألا هيف روص يذلا «فئاوطلا رصع

 ركب يبأل «ترموت نب يدهملا رابخأ» باتكو برغملا ىلإ هيفنو هترامإ
 رشع يناثلا /ةرجهلل سداسلا نرقلا) قذيبلاب فورعملا يجاهنصلا

 هكراعم فصوو «هتالحر يف ترموت نب دمحم قفار يذلا ؛(داليملل

 دالب يف بيطخلا نبا لئاسر ةعومجم كلذك .نيطبارملا عم ىلوألا

 وا ."دالبلا هذه يف هتادهاشم اهيف لجس يتلا «سلدنألاو برغملا
 م وبل عشا دقو ؛ليبقلا اذه نم ًاضيأ تالحرلا بتك

 ةطوطب نبا ةلحرو (م1217 /ه614ت) يناتكلا ريبج نب دمحأ نب دمحمل

 دمحمل ةرافسألا بئاجعو راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت» مساب ةفورعملا

 .(م1366 /ه779 ت) يجنطلا يتاوللا هللا دبع نب

 نم يخيراتلا نيودتلا يف برعلا ماهسإ نع ثيدحلا ماتخ- يف دبالو

 ةراضحلا يف ةيخيراتلا ةكرحلا اهب تزيمت يتلا تازيمملا ضعب ىلإ ةراشإلا

 «ةلقتسم تناك اهنأ «تازيمملا هذه سأر ىلع ىتأيو «ةيمالسإلا ةيبرعلا

 اورئأتي ملف :ةرصاعملاو ةقباسلا ةميدقلا تاراضحلاب ةرثأتم نكت مل اهنإ يأ

 لب .ىرخألا بوعشلا نم مهريغو سرفلا وأ «نامورلا وأ ؛قيرغإلاب
 ىدمو مهتاداهتجاو مهتاعادبإ ىلع خيراتلا نيودت بيلاسأ يف اودمتعا

 ىلع مهيدل ةيفاقثلاو ةيركفلا ةايحلا روطتو مهفورظل بيلاسألا هذه ةمءالم

 ةيبرع ةكرح تناك .«ساسألا اذه ىلع ةيخيراتلا ةكرحلاف .روصعلا رم

 تاياورلا لوخدب لثمتت يتلا تاءانثتسالا ضعبب دتعي نأ نكمي الو ؛ةليصأ

 :127 -- 124 ص . قباسلا عج رملا لاس 000



 يخب دراتلا ثخيلا لل وصأ 06

 .(تايليئارسإلا) اميس الو ىراصنلاو دوهيلا ضعب قيرط نع ريطاسألاو

 لاثمأ نم ءأقحال مالسإلا اوقنتعا نيذلا باتكلا لهأ ضعب اهسد يتلا

 7ع ريوق نب بهوو هرابحألا بعك

 لب ١ نييموكحلا نيفظوملا نم نيملسملا نيخرؤملا مظعم نكي ملو

 ءملعلا يف ًابحو «ةيصخشلا ةبغرلا درجمل خيراتلاب أونع نيلقتسم اوناك

 ريثأت نم ةطلسلل نوكي نأ نود .بتك نم مهل ىلح ام اوفلأ دقف كلذلو

 اوسيلو ء«شيعلا نم ةعس يف اوناك مهنم ًاريبك امسق نأ اميسالو .مهيلع

 ساّنكلا صعب دوجو نم عنمي ال اذه نكل .ةلودلا ةدعاسم ىلإ هجاح ىف

 زيمت دقف «كلذ عمو «ماكحلا بلط ىلع ءانب ةيخيرات ًاثادحأ اوجلاع نيذلا

 ءادج ةردان تالاح ءانثتساب ثادحألا 1 0 ل 6 0

 8 ليطابأ نم ا ل يذلا م كر ىباصلا

 . 7” 6يجاتلا» هباتك يف هيوب ينبل ءاضرإ

 ةحصو ثداوحلا ليجست يف طبضلاب برعلا نوخرؤملا زيمتيو
 هذه مهتءاج دقو «ةيمالسإلا ثادحألا اميسالو ءاهودروأ ىغلا رابخألا

 ءدقنلا أدبم ىلع مهدامتعاو ءرابخألا اهيف اوجلاع ىتلا ةقيرطلا نم ةحصلا

 يف ثيدحلا ءاملع كلذ يف نيعبتم «تاقثلا لودعلا نع الإ مهزذخأ مدعو

 كانه ناك امك :«مهيلع ليدعتلاو حرجلا أدبم قيبطتو «ةاورلا ةلسلسل مهدقن

 .يدوعسملا لعف امك ءاهسفن ةيخيراتلا تاعوضوملاب ةيانع  ًالامجإ

 تيقوتلل مهراكتبا نم مهيدل رابخألا ةحص تتأ دقو ءامهريغو يبوقعيلاو

 ىلإ وعدي يذلا رمألا .نينسلاو روهشلاو مايألا ركذ ثيح نم .؛لماكلا

 «قباسلا مجرملا ءراصن :457 456 ص .؛نيملسملا دنع خيراتلا ملع ؛لاثتزور ؛رظنا (72)
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 97 يخيراتلا نيودتلاو ثحبلا حهاتم روطتو ةأشن

 مهدنع دقنلا ةكلم فعض» برعلا نيخرؤملا ىلع بيعي نم كانهو
 دقنب دئازلا مهمامتها نم ءاج دق صقنلا اذه لعلو .'”*!0ماع هجوب
 نم نأل «لاحتنالا ام دح ىلإ رشي يذلا رمألا .ءصوصنلا نود ديناسألا

 اهنأ ىلع اهيلإ رظنلا بجي ةرهاظلا هذه نكل ءدانسإلا عارتخا لهسلا
 نيخرؤملا ضعب لواح دقو .لاجرلل ديدشلا مهدقن ببسب «ةردانو ةفيعض

 .«بهذلا جورم» هباتك يف يدوعسملا لعف امك ءاضيأ تايورملا دقن لوانت

 يف يرخفلا هباتك يف .(م1309 /ه9 ت) ابطابط نب ىلع نب دمحمو

 ًاوأش نودلخ نبا غلب دقلو .أدقانو ًاخرؤم ناك يذلا ««ةيناطلسلاو بادآلا

 نيذلا نيخرؤملا ىلع باعو .رابخألا صيحمتو دقنلا هعابتا يف ًاديعب
 نود ءاهتالزو اهطالغأب مهبتك يف اهليجستو تاياورلا ضعبل مهلقن هوقبس
 عقاولا نع ةديعب رابخأل مهركذ وأ ءاهدقنو اهمهف يف مهنهذ اولمعي نأ

 . ”*”ههيوشتو ربخلا فييزت دح ىلإ لايخلا يف قارغإلاب زيمتتو

 خيراتلا عوضوم يف برعلا نيخرؤملا نم ريبك ددع مامتها ناكو

 ىلإ تافتلالا نود «بورحلاو دارفألا ىلع ىلوألا ةجردلاب ابصنم ماعلا

 ام اذإو ءريسفتو ليلعت نم ثادحألا لسلست هيضتقي امو «عومجملا نوؤش

 نب دمحأو .«يراذع نباو يربطلا لاثمأ ءرابكلا نيخرؤملا ضعب انينثتسا

 مل «نيقابلا مظعم نأ دجن «نودلخ نباو (ه1441 /ه845) يزيرقملا يلع

 ملو «تاعامجلل ةماعلا نوؤشلاو ؛عمتجملا لاوحأب ةيفاكلا ةيانعلا اونعي

 هجوب ةيراضحلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاروطتلاب ةصاخ عيضاوم اودرفي

 .94ص .هسفن عجرملا (74)
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 بتك يف افا ةدوقمم تسيل تاعوضوملا هذه نإف .كلذ عمو .ماع

 بجوتيو ًاضرع يتأت اهنكلو ءاهريغو تالحرلاو هقفلاو بدألاو «خيراتلا

 اهصالختساو اهنم ةدافإلل دهجلاو تقولا نم ريثكلا لذبي نأ ثحابلا ىلع
 0777 ناظم

 . اهناطم نم

 خيراتلا نيودت ةقيرط يف اهيلإ انرشأ يتلا صقنلا هجوأ ضعب نإ
 برعلا نوخرؤملا همدق ام ةميق نم لاوحألا نم لاح يأب للقت ال ؛يبرعلا

 نيمتهملا نم مهدعب ءاج نم اهنم دافتسا ةلئاه ةيخيرات تامولعم نم
 0 ا يملا يع لوك اك م ظييدحلا علفلا نتا ءضيراعلاب

 «لماكلا تيقوتلاو دانسإلاب ثداوحلا طبض نم لوأ مهنأ مهل لجسي»

 ةجرد ىلإ هورثكأو هيف فيلأتلا اوعّونو يخيراتلا ثحبلا دودح اوذم مهنأو

 «ىرخألا ممألا يخرؤم نم مهرصاع وأ مهمدقت نم اهيف مهب حلي مل
 مهنأو خيراتلا خيراتو عامتجالاو خيراتلا ةفسلف يف بتك نم لوأ مهنأو

 وهو .هرخآو خرؤملا بجاو لوأب مهتقاط دهج لمعلا ىلع اوصرح
 ةباتك يف مهجهنم لقتنا دقلو .«مكحلا يف ةهازنلاو لوقلا يف قدصلا

 يف مهتقيرطو .نايعلا دوهشو :؛ةرشابملا ةظحالملا ىلع مئاقلا :خيراتلا

 ىلإ «يخيراتلا فيلأتلا لاكشأ نم اهريغو «مجارتلاو ؛تايلوحلا ةباتك

 كلذ ظحالنس امك .ىطسولا نورقلا يف ابوروأ اميس الو ممألا نم مهريغ

 .يتالا ثحبملا يف

 : ايوروأ يف يخيراتلا نيودتلا :ًاسماخ

 رايهنا لثمت يتلا «م476 ةنس نأ ىلع نيخرؤملا بلغأ قفتي

 روصعلا ةيادب يه «ةينامرجلا لئابقلا دي ىلع ةيبرغلا ةينامورلا ةيروطاربمالا

 .39ص « قباسلا عجرملا :ديمح-و رقاب : نراق 227
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 99 يخيراتلا نيودتلاو ثحبلا جهانم روطتو ةأشن

 فلأ وحن ماد يراضحو يسايس طاطحناب تزيمت يتلا ةيبوروألا ىطسولا

 يف اهعسوتو ةيحيسملا ةنايدلا راشتلا روصعلا هذه تدهش دقلو .ماع

 .داليملل عبارلا نرقلا دودح يف ةينامورلا ةينثولا ىلع ءاضقلا دعب ابوروأ
 «نابهرلاو ةسواسقلا يديأ ىلإ ةرتفلا هذه يف خيراتلا نيودت لّوحت دقو

 عتمتي ناك ةلمتحم ةيملع ةفص لك دقفو .«توهالل اعضاخ كلذب حبصأو

 قراوخلا رابخأب ًانوحشم ادغف .نامورلاو قيرغإلا روصع يف اهب

 قروب انك ةكوقلا ةلمجوا# + قيللاب ةقالع هل نيب الإ ىدسنب ةلو كاما ركلاو
 خيراتلا وحم هانعم ناك نيدلا لاجر ىلإ خيراتلا لوحت نأ» «””وشنره
 .ةماع فلأ ماد أوحم دوجولا نم حيحصلا

 بسحي يرجت ىطسولا روصعلا يف خيراتلا نيودت ةقيرط تناكو
 تناك اهنكل .*ةنس لك ثداوح اهيف نّودت يتلا .تايلوحلا يأ «نينسلا

 قراوخو .تازجعملا ىلع راصتقالا لثم ءانايحأ ةداج ريغ رومأ ىلع زكرت

 تأدتبا اهنكل ؛ةسدقملا تافلخملا لوادتو ؛لزالزلا ليبق نم .تاداعلا

 ثيحب «ىطسولا روصعلا رخاوأ ىف اميس الو ,ءيجيردتلا ءاقترالاب
 عبتأ كلذك .خيراتلا ثادحأل ني تاللجبسس ءام 8 ىلإ «تحبصأ

 خيراوتلا عبتي يذلا نيودتلا نم رخآ ًاعون ىطسولا روصعلا وخرؤم
 ثداوحلل ميوقتلا ليبق نم وه يأ «نينسلا نم ددع يف ةلسلستملا

 ذنم ةيرشبلا خيرات صيخلت وه اهنم ضرغلا ناكو (©8:ههن“كعو خيراوتلا)
 : ا ثقو ىلإ ةماعلا

 .25 ص ١ خيراتلا ملع 279(

 361 ص :قيالا عجرملا «نورخآو موطاح :رظناو 029 ص .«قياسللا مجرملا ءوشنره (81)
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 م340 ةئس دودح ىف ىفوتملا (1156انئادقه) سويبيسوي خرؤملا «فيلأتلا ْ

 دعي يذلاو ءم400 ةنس دودح يف ىفوتملا (3غ:ه).موريج سيدقلاو

 اًخيرات بتك يذلا (860ههادد) سوناكيرفأو «ةينيتاللا ةسينكلا سسؤم

 (موسانك 0:هوئانك) شيشورهو ٠م221 ماع هتافو ىتح ةقيلخلا ذنم ملاعلل

 ريطاسألا نم ةعومجم بتكو ءداليملل سماخلا نرقلا ىف شاع يذلا

 ىلع درلا يف ةفلؤملا ةعبسلا بتكلا اهامسأ «ىوهلاو ديلا ىلع ةمناقلا

 ىطسولا روصعلا لاوط ةيخيراتلا عجارملا زكارم تناكو 22©”نيينئولا
 امامتها نيخرؤملا ضعب ىَلْوَأ امك ءسئانكلاو ةريدألا ضعب ىلع ةرصتقم

 هب اونحتما ام نايبو ءمهميركتو ءادهشلا نييحيسملا نيسيدقلا رابخأ ظفحب

 ريم لخم:نيسيدقلا ةربس تلح اذكهو «مهناميإ ليبس يف بعاصم نم

 , **ههمجارتو ءامظعلا

 يدقنلا سحلا نع دعبلا لك ةديعب نيخرؤملا ءالؤه تافلؤم تناك

 مدعب تزاتما كلذك .؛ثيدحلا خرؤملا تافص نم ةفص مهأ دعي يذلا

 خرؤملا ىوه بسحب زايحنالاو بزحتلاو ةيعوضوملا نع دعبلاو دايحلا
 روصعلا ىف ةيخيراتلا ةكرحلا تقفحأ دّقف اذكهو .هنع بتكي امب هقلعتو

 ةفسلفلا نم اعون تدهش اذه عم اهنكل .قئاقحلا يرحت يف ىطسولا

 ىرجمل ماع ليلعت وأ «ةلماش ةرظن داجيإ ىلع موقت ىلا ( ةيخيراتلا

 يف لئمتي خيراتلا يف يساسألا رصنعلا نأ ىلإ هابتنالا هيجوتو خيراتلا

 ام لك يه يتلا رشلا لماوعو «نيدلاب ةلثمتملا ريخلا لماوع نيب عارصلا

 ىفوتملا (5( ةسوددأأم) نيطسغوأ سيدقلا هاجتالا اذه لثميو ؛كلذ ادع

 وه مهملا نأ .«نهربي نأ لواح ثيح ءاهللا ةنيدم" هباتك يف 2م430 ةنس

 ١, 10ص ءقياسلا عجرملا ءدووجنلوك 82(

 .369 ص ؛قباسلا عجرملا ؛نورخأو موطاح .26ص .قبالا مجرملا ءوشنره (83)

 .353 ص « قباسلا عجرملا « سروعه عمر
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 باتكلا اذه ٌدعُيو «“*”'نينمؤملا عيمج فده يه يتلا ةيوامسلا هللا ةنيدم و

 هذه ةيفسلفلا هتلواحم نكل ءسيدقلا اذه لايخ هب ماق ليلج دوهجم ةرمث

 نييبرغلا نيخرؤملا دحأ ىري امك ءريبك دح ىلإ ةقفوم نكت مل
 درجم نكلو ًاخيرات الو ةفسلف يوحي ال* باتكلا نأل ؛”**هديئدحملا

 .؛صصقو ترهال

 روصعلا رخاوا يف تبتك يتلا (05:061665 خيراوتلا) تروطت دقو

 ةديج جذامن ترهظو .'*””«أخيرات» اهتيمست ناكمإلاب حبصأو ىطسولا

 خي راتلاو ءاسترف يف .(0نمزءأأ نأ طلدصاع» تنان خيرات لثم ءاهنم

 ربكألا خب دراتلاو ءايناملأ يف ةسوا1و-5وءمم (0طءوضنء اع ين وسكسولجنأإلا

 نينرقلا يف باّنكلا ذخأ مث ءارتلكتإ يف 6(118» و, ه5 سيرابويثامل

 نع نولدعي «ةرجهلل عساتلاو نماثلا /داليملل رشع سماخلاو رشع عبارلا

 بولسأ نوخوتيو «تاماركلاو تازجعملا ركذ نم نوللقيو يلوحلا لكشلا

 دهعلا خيرات يف ظوحلملا مدقتلا نأ ؛.**وشنره ىريو ءةقسنملا ةصقلا

 ريثأت نع ديعب دح ىلإ ًائشان ناك امبر ءىطسولا روصعلا نم ريخألا
 بورحلا ةجيتن يبرغلا ملاعلا ىلإ تلقتنا يتلا «ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا

 ىلإ ةفاضإ كلذ ناكف .سلدنألاو ايلاطيإ يبونجو ةيلقص نمو «ةيبيلصلا
 روصعلا ءاهتنا تدعاس ىتلا ةيوقلا زفاوحلا مهأ نم ؛ةيلخاد ىرخأ لماوع

 , ةثيدحلا روصعلا رجف قائبناو ةيبوروألا

 «ىطسولا روصعلاو ةثيدحلا روصعلا نيب عاطقنا دجويال هنأ عقاولاو

 خيراتلا ةسارد ليهستل عانطصالا عاونأ نم عون الإ وه ام ميسقتلا اذه نأو

 .369 368 ص ؛قباسلا عجرملا ؛نورخآو موطاح :نراق (85)

 .28 27ص «ىبالا عجرملا ءوشلره (86)

 .101 97/1 ؛قباسلا عجرملا ءزئراب :اهنع رظنا (87)

 .33 - 31ص .خيراتلا ملع (88)
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 اهضعب ممتي يتلا تاّقلحلا نم ةلصاوتم ةلسلس وه خيراتلاف .يبوروألا

 /داليملل رشع سماخلا نرقلا دودح يف تمت يتلا ةضهنلا نأو ءًاضعب

 ىلإ ةتافتلاو «ميدقلا ىلع دْوَع ىوس اهقلطنم يف تسيل ؛ةرجهلل عسانلا
 (8همهاوكهممع) ةضهنلا وأ ثاعبنالا رصعب فرعي ام رهظ ثيح ؛يضاملا

 بدأ يأ «ميدقلا يضاملا ىلإ رصعلا اذه يف نيركفملا هابتنا هجوت دقو

 تفرع يتلا ةبقحلا كلت امات نوكي داكي الامهإ اولمهأو :نامورلاو قيرغإلا

 مظنلا مدقتل ةجيتن «ةينمزلا ةغبصلاب خيراتلا غبصف ءىطسولا روصعلاب

 ءهخيرات ةباتك ىلإ دلب لك جايتحاو «نادلبلا نيب تاقالعلا دقعتو ؛ةيلودلا

 دهم تدع يتلا «ةيلاطيإلا ندملا تاليود يف ةضهنلا هذه تأدب دقو

 هذه هتققح يذلا ريبكلا يداصتقالا راهدزالل ةجيتن ؛ةديدجلا ةنيدملا

 ءاحنأ ةيقب ىلإ خيراتلا نيودت يف ديدجلا بولسألا رشتنا اهنمو ؛ندملا

 اولدعو «نيدلا لاجر لدب خيراتلا ةباتك نويناملعلا لاجرلا ىلوتف ءابوروأ

 تحاتجاو ؛تازجعملاو قراوخلاو تافارخلاب متهت يتلا ةقباسلا غيصلا نع

 ىلإ عوجرلل ةجيتن ؛ةيباتكلا بيلاسألا تنسحتو «يخيراتلا لقحلا ةينالقعلا

 ىدأ يذلا رمألا ءناسنإلا نوؤشب نيركفملا مامتها دادزاو «ةميدقلا بادالا

 ةيناسنإلا ةكرحلا مساب ةضهنلا رصع تداس ىتلا ةيركفلا ةكرحلا ةيمست ىلإ
: 69 

 1 7( نس صاكم)

 ةيخيراتلا ةداملا حيقنت ةلواحم ةكرحلا هذه تازيم مهأ نم ناك دقلو

 .تافارخو نهو نم اهب قلع ام لك نم ىطسولا روصعلا يف تبتك يتلا

 دقنلا حور ومنو ء.اهصيحمتو ةميدقلا صوصنلا نع شيتفتلا ةلواحمو

 نكلو . خيراتلا لئاسم يف لقعلا ميكحتو رجلا ثحبلاو ةقرعملا بلطو

 «دووجنلوك :38 36ص «قباسلا عجرملا * سروه 4847 ص « هسكن عجرملا :نراق 289(

 امق :437ص .؛قباسلا عجرملا ؛نورخاو موطاح ءاهدعب امف ؛!!9 ص «قباسلا مجرملا
 .اهدعب
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 اميس الو «ةينطو ةعزن نييناسنإلا تاباتك يف ترهظ «ىرخأ ةهج نم
 ىدأ ام ءمهنم دحاو لك اهيلإ بستني ناك يتلا دالبلاو ندملا ىلإ ةبسنلاب

 تدمتعا دقو .تالجسلا نع ثحبلاو قئاقحلا يّرحتب مامتهالا ةدايز ىلإ

 مايقلا ضرغل اونيُع نيذلا نيخرؤملا ضعب ابوروأ يف ةمكاحلا رسألا ضعب

 اهمظن حضوتو اهفادهأ مدخت يتلا تافلؤملا عضوو خيراتلا نيودت ةفيظوب

 . "”'اهئامظعب ديشتو ةيئاضقلاو ةيروتسدلا

 الاف وزنرول وه ةضهنلا رصع يف اوزرب نيذلا نيخرؤملا رهشأ نمو
 ىلإ ةبسنلاب اميسالو ءدقنلا ةكلمب زيمت يذلا :«(1457 ت) (1مءعدتم الولا»)

 .""”تاوبابلل ةيئمزلا ةطلسلا سسأو «ةيحيسملا ةديقعلاو ةسينكلا مظن

 يف بتك يذلا (م1444ت) (1عوددجنم ظحدن) ينورب ودرانويل زرب كلذكو

 نم «رصعلل ةزرابلا صئاصخملا راهظإب زيمتت هتاباتك تناكو اسنرولف خيرات
 عوجرلاو «ةيسايسلا ثادحألا ليلحتب مامتهالاو «ةينمزلا ةفصلا ىلع ديكأتلا

 تبجنأ دقلو .”*ناسنإلا نوؤشب ةيانعلاو ؛ءايشألل لقعتلاو «ميدقلا ىلإ

 (3لاومماو ة[دءطنهءالث) يليفاكيمولوكين وه ءرخآ ًاريدق ًاخرؤم م ولف ةليدم

 هبراجت ةصالخ هيف مدق يذلا ءريهشلا «ريمألا# باتك فلؤم (م1527 تا)

 .هتنيدم يف ةريبكلا بصانملا يف هبلقت ةرثك نم اهبستكا يتلا ةيسايسلا

 ةصالخو «ةيبوروألا لودلاو ةيلاطيإلا تايروهمجلا لاوحأ ىلع هعالطاو
 هقوزي مل هنأ هيف ركذي يذلا «باتكلا اذه يف اهنمض يتلا ةيسايسلا هتفسلف

 ىتلا ةباذجلا يلحلاب الو ءةنانطلا ةيظفللا فراخزلاب الو «ةليوطلا لمجلاب

 ١ .ةطساولا رربت ةياغلا نأ يه .مهتافلؤم قيمنتل باّتكلا نم ريثكلا اهيلإ أجلي

8 

 . ””هاع هجوب ابوروأ ةساس نم ريثك هتفسلفب رثأت دقو

 .439ص .قباسلا عجرملا ءنورخعآو موطاح (91)



 يخيراتلا ثحبلا لوصأ 104

 يف ينيدلا حالصإلا ةكرح مايق ةيبوروألا ةضهنلا جئاتن مهأ نم ناكو

 حلصملا اهمعزت يتلا «ةرجهلل رشاعلا /داليملل رشع سداسلا نرقلا لئاوأ

 مجرتو .ةيوبابلا ىدحت يذلا م6 ت) (ةكومانم آسغطعم) رثول نيرام

 .يتناتستوربلا بهذملا هتكرحل ةجيتن رهظو «ةيناملألا ةغللا ىلإ ليجنإلا

 تالداجمو بورح نم اهبحاص امل ةكرحلا هذهب خيراتلا نيودت رثأت دقو

 تاهجو تابئثإل ةيخيرات ججح ىلإ تجاتحا يتلا «:ةمصاختملا قرفلا نيب

 هنأل ًاهيزن اثحب نكي مل هنكل ءيخيراتلا ثحبلاب مامتهالا دازف ءاهرظن
 ةيخيراتلا ةقيقحلا ىلإ لّصوتلل ال ؛ةيبهذملا ةياعدلا ضرغل مدختسا

 اريبك اكلاهت ترهظأ ةكرحلا هذه نإف «كلذ نم مغرلا ىلع نكلو «ةيملعلا

 ةرفاوتم ةيخيراتلا ةداملا تحبصأو «يسنكلا خيراتلا سادكأ شبن ىلع

 مداصتل ةرشابم ريغ ةجيتن ةيخيراتلا ةقيقحلا تءاجف «نيئحابلا يديأب
 قئاثولا تحبصأو :ةيتناتستوربلاو «ةيكيلوثاكلا يأ «نيتسفانتملا نيتياعدلا

 ًادج ةمهم ةيلوأ ةدام عارصلا كلذ ءانثأ يف تجرختسا يتلا تامولعملاو

 لقعتلا ىلع مئاقلا ثيدحلا يسنكلا خيراتلا ةساردل دعب اميف تمدختسا

 1 ””ههفلاو

 رشاعلا /داليملل رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا يف ترهظو

 ةسارد ىلع تعجش توهاللا ادع ىرخأ ثعاوب ؛ةرجهلل رشع يداحلاو

 ةضهنلاو «ةيفارغجلا تافاشكتسالا ةكرح اهنم ءابوروأ يف خيراتلا

 ابوروأ ءىناوم لاصتاو ءديدجلا ملاعلا فاشتكا تبقعأ يتلا ةيداصتقالا

 ؛ةيلامسأرلاو رامعتسالا ءوشنو ةديعبلا دالبلا عم يراجتلا لدابتلاب ةيبرغلا

 «(1967 رشنلاو عيزونلاو ةعابلتلل يراجتلا بتكملا ثاروشنم ؛توريب ؛2ط) دامح يربح -

 .4] ص

 : 5 1 :قبالا عجرملا ,؛ زئراب : ًاضيأ رظناو 457 54ص . قباسلا مجرملا « وشن ره 94

 42 440 ص . ىباسلا عجرملا ؛نورخأو موطاح
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 تافلؤم هلك كلذ نع أشنف .عاطقإلا راسحناو ؛ىطسولا ةقيطلا ومنو

 جئاتنلاو ءاهيلإ تدأ يتلا فورظلاو ىربكلا ثادحألا هذه فصت ةيخيران

 ابوروأ يف راد ام ةيخيراتلا ةكرحلا ىلع رثأ كلذك .؟”'هيلع بترت يتلا

 (م1650 )1550  نيب ام يروتسدلا عازنلا ىلع تزكرت ةيسايس تارا نم

 يفو ةديدجلا ةضهنلا يف ترثأ نيركفملا رابك نم تايصخش روهظو
 ت) (5,همعنو 822025) نوكيب سيسنارف ءالؤه نمو «خيراتلا نيودت بيلاسأ

 هينير كلذك :”*يملعلا ثحبلا جهنمل سسألا عضو يذلا م6

 ةباتك يف هتفسلف تدنتسا يذلا (م1650 ت) (8عمم 1>تعونامز) تراكيد

 . 8” ايلحبتلا و دقنلا ءىدابمب قلطملا ميلستلاو يملعلا كشلا ىلإ خيراتلا

 رشع يناثلا /داليملل رشع نماثلا نرقلا يف يخيراتلا نيودتلا زيمتو

 فلاخي ام لكل هداقتناو «قطنملاو لقعلا ىلع ديدشلا هدامتعاب «ةرجهلل

 وه لقعلا نأ ةرتفلا هذه وخرؤم ربتعاف ءىطسولا روصعلا داس امم كلذ

 «لقعلا وه ناسنإلا رهوج نأو :؛ةيرشبلا ثداوحلا روطت يف مهملا ساسألا

 مهمه: لقعتلا وأ ةرانتسالا رصع مساب هلك رصعلا يمس دقو

 لك يف رابك .نوركفمو ةفسالف رصعلا اذه يف رهظو . *”(عولزعناعمعصا

 ©.8.) وكيف تسدتاب ينافويج مهنم ءاينابسأو ايلاطيإو اسنرفو ارتلكنإ نم
 هيف خيراتلا دعو .؛ديدجلا ملعلا» باتك فلأ يذلا (م17244 ت) (ذعم

 موقي هجهنم نأو «يناسنإلا عمتجملا نوؤشل لماش عساو ملع نم ًاعرف»
 نيخرؤملا ريذحتل دعاوق ةدع عضو دقو 9 ةقيقد ةيقطنم لوصأ ىلع

 .197 196/1 :قباسلا عجرملا ءزنراي ؛443 ص ءهسفن عجرملا (95)
 .130صص «قباسلا عجرملا هدووجنلوك (96)

 .ههرص :قباسلا عجرملا «ديمحو رقاب :ًاضيأ رظناو ؛1273ص ءهسفن عجرملا (97)
 ؛قياسلا عجرملا ؛.(فيض وبأ) دمحأ ءاهدعب امف 148 ص .قباسلا مجرملا ؛دووجنلوك (98)

 . اهدعب امف 103 ص

 .62ص ء«قباسلا عجرملا هوشره (99)



 ىلإ لصوتلا يف و ةدعاسملل ىرخأو .ءاطخألاو ماهوألا ين عوقولا نم

 , 99 اضفأ لكشب ةيخيراتلا قئاقحلا

 مهيلع قلطأ ءاسنرف نم ةعامج ًاضيأ رصعلا اذه يركفم نم رهتشاو

 يذلا ((م1755 ت) (81081650انء0) ويكستنوم مهنم نييديبولكسنالا مسا

 بتك يذلا (م1778 ت) (9/هانه1:6) ريتلوفو :«نيناوقلا حور» هباتكب رهتش

 ةلواحم لوأ دعُت «بادآلا يف ةلاقم" فّلأو ءرشع عبارلا سيول رصع نع

 ةناقثلا لضفب ةحارص اهيف فرتعا دقو «ةفاقثلل ماع خيرات عضول ةقداص

 تل (). 1. 20:ؤد6هان) وسور كاج ناجو «ةيبرغلا ةراضحلا ىلع ةيبرعلا

 مكاحلا نأ هيف دكأ يذلا .«يعامتجالا دقعلا» باتك فْلأ يذلا م8
 سيل هنأو .ءبعشلا نم ضيوفتب مكحي ؛ةموكح مأ ًاريمأ ناكأ ءاوس

 .هلوبقل بوعشلا هذه تأيهت يذلا ريغ ًائيش اوطعي نأ ماكحلا رودقمب

 0 1 ينام هج ها ع در ا

 و .””نييكيتنامورلا نيركفملا لئاوأ نم دعي وهف اذهلو «ةتمزتملا
 96 ةروثلا مايق ىلع ريبك رثأ ًاعيمج نييديبولكسنإلا ءالؤه تاباتكل
 يزيلكنإلا خرؤملا ًاضيأ رصعلا اذه يخرؤم نم زربو "61789 ماع

 يف اباتك فلأ يذلا :(م1794 ت) (830و:0 010605) نوبج دراردإ

 ةفسالفلا ءالؤه ناكو .«ةينامورلا ةيروطاربمالا طوقسو لالحمضا»

 امك ءمهنكل ؛خيراتلا يف يدقنلا جهنملا عابثا نولواحي ًاعيمج نوخرؤملاو
 ةيلصألا رداصملا صيحمت لوح اوماح دق اوناك نإو) 0 ىري

 :«نورخاو حالملا .141 1373 «قياسلا مجرملا ءدووجتلوك :رظنا ليصافتلا نم ديزمل (100)

 .196 192 ص .قياسلا عجرملا

 بعشلا ؛نيسح ليعامسإ يلزان :ًاضيأ رظلاو .165ص «قبالا عجرملا .دووجنلوك (101)
 .99ص :(1976 .فراعملا راد :ةرهاقلا) لجيه «خيراتلاو

 .100 85ص .قباسلا مجرملا ؛نيسحح :اضيأ رظناو «65ص ء.قباسلا عجرملا هوشنره (102)
 .65ص ء«خيراتلا ملع (103)



 107 مخي دراتلا نيودتلاو ثحبلا جه انم روطتو ةأشن

 نم نكمتلا مامت لبق ةباتكلا يف عورشلا ىلإ ليمأ اوناك ءاهدقنو

 ة ئاد نم عسوأ ىرخأ تاالاجسم مهتافلؤمو مهثوحب تليه لقو ءارداصملا

 . ةدودحملا ةسايسلاو نيدلا

 عطاس ناهرب وه ةيسنرفلا ةروثلا مايق نأ نوركفملا ءالؤه نظ دقلو
 ثادحألا نكل ءراكفأ نم هيلإ نوعدي اوناك ام قيقحتو :؛لقعلا راصتنا ىلع

 بورح اهب تءاج ىتلا يساملاو .ةروثلا هذه تبقعأ يتلا ةفرطتملا

 مل هب نونمؤي اوناك يذلا لقعلا نأ سانلا دجوو «لامآلا تددب .نويلبان

 ىلع لعف در ثدحف ءءاخرو مالسو نمأ نم هب نولمأي اوناك ام مهل ققحي

 نرقلا لئاوأ يف خيراتلا ةباتك ىلع بلغو ءاهتفسلفو ةيسنرفلا ةروثلا ءىدابم

 يتلا «ةيكيتنامورلا ةكرحلا «ةرجهلل رشع ثلاثلا /داليملل رشع عساتلا

 ةفطاعلا ةيمهأ ىلإ هابتنالا تهجوو ءوسور تاباتك يف ًالوأ اهروذب ترهظ
 اهتمدقم يفو ءرشبلا نوؤش ةسارد يف ىرخألا ةيونعملا ىوقلاو «لايخلاو

 هتيمهأو لقعلا ةرطيسب قلطملا ناميإلا سكع ؛لاحلا ةعيبطب يهو «خيرانلا

 , 19 ةرانتسالا رصع يف عاش امبسحب

 نيخرؤملا نم أرفن تلعج اهنأ «ةيكيتنامورلا ةكرحلا ريثأت نم ناكو

 نولوقي امبسحب اهرايتعاب «؛ىطسولا روصعلا ىلإ ةيانعلاو هابتنالا نوهجوي
 عجارملا عمجب مامتهالا دادزا امك ؛ةيسفنلا ةنينأمطلاو ناميإلا روصع

 كلذ روذج عاجرإو .«يموقلا خيراتلاب اهنم قلعت ام اميسالو ؛ةيخيراتلا
 ىلإ دنتست ةريثك تافلؤم تجتنأ كلذك «ءىطسولا روصعلا ىلإ خيراتلا

 كلذ لاثم «خيراتلل تافسلف ةدع روهظو ؛ةقيمع تاساردو ةيليصفت ثوحب

 روطتلا نأ دكؤت يتلا «ةيلاثملا (م1831 ت) (14688) يناملألا لجيه ةفسلف

 روصع نم ًاجيردت لاقتنالا ىلإ يدؤيو «ةيمتح ةروصب يرجي يرشبلا

 ريسفت ءنورخآو يرودلا .169 165 ص ء.قباسلا عجرملا ءدووجنلوك :ليصافتلل رظنا (104)
 .4 ص ١ خيراتلا



 قلعتت ىرخأ ةيفسلف تايرظن ترهظ امك ."'”*”ةيرحلا رود ىلإ دادبتسالا
 ت) (1. هئارباع) ليالراكل لاجرلا ءامظع ةيرظن لثم خبراتلا ريسفتب

 اهريغو م3 ت) 1. 2182 سكرام لراكل ةيداصتقالا ةيرظنلاو ء(م188]

 ال يتلاو «هريسفتو خيراتلا ةباتكو داصتقالا نيب تعمج يتلا تايرظنلا نم

 اوفصتا نيذلا نييسنرفلا باّتكلا نمو :2!*باتكلا اذه ىف اهليصفتل لاجم

 بتك يذلا (م1874 ت) (34:61©) هيليشيم ةيموقلاو ةيكيتنامورلا ةعزنلاب

 , خيراتلا يف داليلا هذه هب تماف يذلا رودلا ع غلابف ءاسنرف خيرات نع

 . هباتك اهب نود ىتلا ةديدشلا ةغطاعلا ىف قرغأف

 نيودتلا ةكرح تزاتما ءاهيلإ انرشأ يتلا لماوعلا بناج ىلإو

 ؛نيودتلا يف ةيملعلا ةعزنلا روهظب ًاضيأ رشع عساتلا نرقلا يف يخيراتلا

 زيمت يذلا (م1886 ت) (ا ا/. 8هم6©) هكنار نوفدلوبويل يناملألا ةماعزب

 قئاقحلا نع فشكلاو زيحتلا مدعو ؛ماتلا درجتلاو ةقلطملا ةيعوضوملاب

 ناكو .''”العف قئاقحلا هذه اهب تثدح ىتلا ةروصلاب اهتباتكو ةيخيراتلا

 نمض هجهن ىلع اوراس نيذلا هعابتأ دنعو «هدنع خرؤملل ىلعألا لثملا

 ىتلا ةدرجملا ةيفاصلا ةاآرملاب ًاهيبش نوكي نأ ء«ةيملعلا ةسردملا هذه

 .'!99!هيف ريثأت يأ هل نوكي نأ نود ثداوحلا ةروص اهيلع سكعنت

 ءرشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف يخيراتلا ثحبلا جهانم تروطن دقو

 «نيسح ؛اهدعي امق 210رصص .ءيباسلا عجرملا «دووجنلوك : رظنا ليصافنتلا نم ديزمل (105)

 .اهدعب امف 181 ص ؛«قياسلا عجرملا
 ءخيراتلا ريسفت «نورخاو يرودلا ءاهدعب امف 242ىم .قباسلا عجرملا :دووجنلوك رظنا (106)

 . خيراتلا ةملن يف تاسارد ٍباتك نمض١ خيراتلا ريسفت تايرظنت ءوفحلا ١48 34ص

 .169 65 نيرخآو حالملا فيلأت
 ءدروجتلوك ؛240ص .قياسلا عجرملا ءفت 482 81ص ءقباسلا مجرملا :وشنره رظنا (107)

 .اهلذعب امف 56 /2 ص «ئياسلا عج رملا «زئراب 236 ص .«قيالا عجرملا

 .98ص .قباسلا عجرملا ؛قيرز (108)



 109 خب راثلا نيودتلاو ثحبيلا جهانم روطتر ةأشن

 :ناونعب ًافلؤم (عمكأ 8عمطعام) مياهنريب تَيسنوأ يناملألا ثحابلا بتكف

 كلذك .م1889 ماع ىلوألا هتعبط تردص «؛ةيخيراتلا ةقيرطلا يف باتك»

 سوبونيسو (م1929 ت) (1ةمعامز:) اولجنال نايسنرفلا نائحابلا ردصأ

 ماع «ةيخيراتلا تاساردلا ىلإ لخدملا» امهباتك (1942 ت) (5وهمطه:)

 ةنس يودب نمحرلا دبع ملقب ةيبرعلا ةغللا ىلإ مجرت يذلا ©2398

 مظعم هيلع تدمتعاو «يخيراتلا دقنلا يف باتك ريخ دعي وهو م3

 .هنيودتو خيراتلا ةباتك لاجمب تمتها ىتلا ةيخيراتلا ثاحبألا

 نع 017 يعمل ةرقلا يف يخيراتلا ثحبلا ءىدابم تراس دقو

 نكل ءرشع مساتلا نرقلا رخاوأ يف تأشن يتلا كلت ىلع ساسألا ثيح

 ام رهظف :يخيراتلا ريسفتلا تايرظن عيمج نم ةدافإلا ىلع زكرت مامتهالا

 رظنب اعيمج ةرثؤملا لماوعلا ذخأت يتلا «رايتخالاو عمجلا ةيرظنب فرعي

 نرقلا اذه يف ترهظ امك .طقف دحاو لماع ىلع زيكرت نود «رابتعالا

 خيرات يف جربماك ةلسلس لثم «خيراتلا ةباتك يف ةينواعتلا تافلؤملا ًاضيأ

 يف ةمخض ثوحب اضيأ ترهظو «ثيدحلا خيراتلا يفو .ىطسولا روصعلا

 0.) رلكنبش ىيناملألا خرؤملا هبتك ام اهنم «ةراضحلاو خيراتلا ةفسلف

 تاساردو .ءكاهطوقسو ةيبرغلا ةراضحلا روهدت» نع 003 ت) 5مم

 (م1975 ت) (ةسما4 1هارما6) يبنيوت دلونرأ روهشملا يزيلكنإلا خرؤملا

 ثوحبلا نم اهريغو مه هاون ه6 11ةذ:ه,ز) خيراتلا يف تاساردب ةموسوملا

 . ىرخألا ةمّئقلا

 بناج ىلإ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا يحاونلاب مامتهالا رهظ كلذك

 11 ص ؛قباسلا عجرملا ءوشئره (109)

 موطاح ءاهدعي امف 229/2 :قباسلا عجرملا ءزئراب :رظنا تاليصفتلا نم ديزمل (110)

 «قباسلا عجرملا ؛(فيض وبأ دمحأ) ءاهدعب امق :461 ص «قباسلا مجرملا ؛تورخآو

 .132 - 124ص
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 نم ددصلا اذه يف ةيخيراتلا تاساردلا تدافتساو ءاهريغو ةيسايسلا رومألا

 ةيفارغجلاو ؛ةيرشبلا سانجألا ملعو عامتجالا ملع لثم ءىرخألا مولعلا

 .صاصتخالا ىلع ًاضيأ ةثيدحلا تاساردلا تزكرو .اهريغو «ةيداصتقالاو

 يف قمعتلاو عالطالا ةدايزل .خيراتلا نم ةيعرف عيضاوم ىلع راصتقالاو

 متهاو ؛ةيراضح وأ ةيركسع وأ ةيسايس تناك ءاوس ؛ةفلتخملا رهاظملا

 اذه يف تاداهشلا حنمو ءايلعلا تاساردلا عوضومب اضيأ رصاعملا خيراتلا

 ثحبلا جهنمل حبصأو «ةليصألا ةيخيراتلا ثوحبلا ىلإ ةبسنلاب لاجملا

 ىرنس امك «ثحبلا اهبجومب متي ةنيصر سسأو دعاوق ثيدحلا يخيراتلا
 .يتالا بابلا لوصف



 يباثلا بابلا

 ثيدحلا يحيراتلا ثحبلا لوصأ



 ا



 لوألا لصفلا

 اهدقنو لوصألا عمحو عوضوملا رايتخا

 عوضوملا رايتخا

 اهب علطضي نأ بجي يتلا رومألا ةمدقم يف عوضوملا رايتخا دعب
 ثحبيلا رايتخلا ةلأسم فلتختو .ىخيراتلا ثحبلا ةيلمعب همايق دنع بلاطلا

 وأ ريتسجاملا ةلاسر دادعإل ايلعلا تاساردلاب قحتلي يذلا ثحابلا

 ًايملع أثحب مدقي نأ هنم رظتني ال ةعماجلا يف ءىدتبملا بلاطلاف «هاروتكدلا

 نإف اذهلو «بيردتلاو دادعإلا لجأ نم ثحبلا ةيلمعب موقي هنأ ريغ ءاليصأ

 هيلع نوريشي نيذلا هتذتاسأ داشرإب ةداع متي ثحبلا عوضومل هرايتخا

 لمع اهيف نوكي يتلا سردلا ةدامب ةقالع اهل ةعونتم ةيخيرات عيضاومب

 بلاطلا نكمتيل .ًاماع ًاعوضوم ثحبلا عوضوم نوكي ام ًابلاغو «ثحبلا

 هتامولعم ديزي نأ بلاطلل نكميو «ةلوهسب هب ةطاحإلاو هيلإ فرعتلا نم
 رداصملا ةءارقب ةلاحلا هذه يف راتخملا ثحبلا عوضوم نع ةيلوألا

 يتلا مجاعملاو «فراعملا رئاود ةعجارمو .سردلا ةدامب ةصاخلا عجارملاو



 يخييراتلا ثحبلا لوصأ 114

 نم ةمئاقب بلاطلا دوزتو نكامألاو مالعإلا نع ةعيرس تامولعم رفوت
 بلاطلا هجتي .«كلذ دعبو ءعوضوملاب ةلص اهل يتلا عجارملاو رداصملا

 تامولعملا اهنم صلختسيل ءهثحب عوضومب رثكأ صتخت يتلا بتكلا ىلإ
 ."'”ثحبلا دادعإ ىلع اهب نيعتسي يتلا

 ةلاقملا وأ ةريصقلا ثوحبلا نمض لخدي ثوحبلا نم عونلا اذه نإ

 .ءيساردلا لصفلا لالخ هزجني نأ بلاطلا نم بولطملاو (10 مه:)

 رداصملا مادختسا ىلع بلاطلا بيردت وه ءانفلسأ امك هنم فدهلاو

 عفدل ؛ةعماجلا ةبتكم يف ةرفاوتملا بتكلاو قئاثولا لامعتساو ءعجارملاو

 ءاهليلحتو تامولعملا بيترت ةلواحمو ةعجارملاو ةءارقلا ىلإ بلاطلا

 قيض ىلإ رظنلابو ءرحلا دقنلاو ريكفتلا ىلع هديوعتو ءجئاتنلا صالختساو
 ددع ةرثكو «يساردلا لصفلا ءانثأ يف ىرخأ داومب بلاطلا لاغشناو تقولا

 نم بلاطلا نكمتيل ًازكرمو ًاريصق ثحبلا نوكي ء«دحاولا فصلا يف ةبلطلا
 يعماجلا ميلعتلا لحارم يف بلاطلا جردت املكو «ديج لكشب هدادعإ

 لحارملا ثوحب نم ةيمومع لقأ اهب موقي يتلا ثوحبلا نوكت نأ بجو
 .ىلوألا

 ًاصخلم ىلوألا ةلحرملا ىف بلاطلا ذخأ ول «لاثملا ليبس ىلعو
 «ةيلاتلا لحارملا يف هنإف «ديشرلا نوراه يسابعلا ةفيلخلا خيرات نع ًاماع

 خيراتلا يف راتخيف «ةراتخملا عيضاوملا يف رثكأ صصختي نأ بجي

 جردتي مث سلدنألا حاتتفا يف هرودو دايز نب قراط ةلمح الغم يسادنأل

 ءاقمعو ًاديدحت رثكأ ةطقن يبوروألا خيراتلا نم راتخيف .ةثلاثلا ةلحرملا يف

 دععب 8موعمم ةطعاتعط م0 10ةمنعأ ظلما, املدتتصع ةصل 1عوعوءطتقع 1 )10(

 ظووعرد م0 2ءورمراما م 8لعدب يانألع (هع 5100615 (55 تل, 81عسب ال ورأت 83 ماقل

 .53ص .قباسلا عجرملا .نامثع :ًاضيأ رظناو 80015 1968), 6
 ؛رئازجلا) ةيعماجلا لئاسرلا ةباتكو ةيجهنملا يف ثحابلا ليلد ءشوحوب رامع :نراق (2)

 13 - 12 ص :(1985 ؛باتكتل ةينطرلا ةسسؤملا



 115 اهدقنو لوصألا عمجو عوضوملا رايتخا
 هم لس دست امس

 ةعبارلا ةلحرملا ىلإ لصو ام اذإو «م1815 ماع دقع يذلا انييق رمتؤم لثم

 اميسالو ءجرختلل انيصر ائحب راتخي نأ هيلع بجو يعماجللا هميلعت يف

 «ةيوناثلا عجارملاو ةيلوألا رداصملا مادختسا ىلع بردتو ملعت نأ دعب

 متي نأ نم دبال ًاضيأ انهو «ةقباسلا ةيساردلا لحارملا يف ديج لكشب

 هيجوت ىلع ردقأ مه نيذلا نيصصختملا ةذتاسألا نم داشرإب رايتخالا

 لدت ؛ةرغصم ةلاسر ميدقتب اهيف حجني نأ نكمي يتلا ثوحبلا ىلإ بلاطلا

 يف اهيلع لصح يتلا هتاربخ اهيف مدختسيو هدادعإو هبردت ىدم ىلع

 «ةلاصألا ثوحبلا هذه لك يف طرتشي الو .ةقباسلا ةيساردلا تاوئنسلا

 بلاطلا ركف اذإ اميس الو لبقتسملل بيردتلاو دادعإلا اهنم ضرغلا امنإو
 .ايلعلا تاساردلاب قاحتلالاو يعماجلا هميلعت لامكإ يف

 ءايلعلا تاساردلا ىلإ ةيسنلاب اهيلع رايتخالا عقي يتلا ثوحبلا امأ

 ةداملاو مجحلا ثيح نم ربكأو لوطأ يهف «ةنيعم تازيمب زيمتت نأ بجيف

 ةلاصألاو ةيدجلاب زيمتت نأ بجي اهنأ امك ءاهمضت نأ بجي يتلا

 اهيفوتسي نأ بجي يتلا داوملا نم ايساسأ ًاءزج نوكتس اهنأل ءراكتبالاو

 ثوحبلا نم عونلا اذه لثم يفو «ةيملعلا ةداهشلا ىلع لوصحلل بلاطلا

 أرقي نأ بجي يذلا ؛هدحو بلاطلا قتاع ىلع رايتخالا ةيلوؤسم عقت
 ةقيقحلا يفو ءعوضوملاب «ةبيرق ةقالع اهل يتلا رداصملا نم ريثكلا علاطيو

 نأ ىرن كلذل ءالهس أرمأ سيل تاساردلا هذهل ثوحبلا عيضاوم رايتخا نأ

 مهل اوراتخيل مهتذتاسأ ىلإ نوتجتلي ءايلعلا تاساردلا ةبلط مظعم

 نأل ءاهنم ريذحتلا بجي ريطخ رمأ اذهو ءاهنوثحبي يتلا تاعوضوملا

 «ةيقيقحلا مهتاردق وأ ةبلطلا لويم نوفرعي ال اوناك امبر ةذتاسألا ءالؤه

 ًادبيف «لويملاو تاردقلا هذه عم قفتت ال تاعوضومب مهيلع نوريشيف

 ءعوضوملا عم هماجسنا مدعل ةجيتن رثعتي ام ناعرس هنكل «لمعلاب بلاطلا

 ذاتسألا هيجوت ىلع ًادامتعا هرايتخا ىلإ هرارطضاو هيف هتبغر مدع وأ
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 هرخأتو بلاطلا رثعت ةجيتنلا نوكتف «ءتقولا قيض ببسي فرشملا

 ىلإ ايدج هابتنالا بجي اذهلو ءهثحب عوضوم رييغتل ةرمتسملا هتالواحمو
 يف ثحابلا بلاطلا عقوي دق عوضوملا يف أطنح يأ نأل ءرايتحالا عوضوم

 . ”هدوهج ةرثعب ىلإ يدؤت نأ نكمي تاهاتم

 بلاطلا ةبغر يه ثحبلا عيضاوم رايتخا يف هتاعارم بجي ام مهأ نإ

 ةداملا ةرفوو هلناديم قيضو رصضحاو هتيمهأو .عوضوملا ئه ةدجلاو ههيف

 اذإ بلاطلا ىلع فبحجيو هتجلاعم ىلع ةردقلاو هعجارمو ثحبلا رداصمو

 لا ةلعسألا هنيفت' لأست نأ ان عوضوم ةساردل ل هني ىف دجو

 ؟دهج نم هيف لذبيس ام عوضوملا اذه قحتسي له 1

 ؟عوضوملا اذه نع ةلاسر ةباتك نكمملا نمأ - 2

 ؟لمعلا اذهب موقأ نأ انأ يتقاط يفأ - 3

 ؟هيلإ ليمأو عوضوملا اذه بحأ له - 4

 نأ بلاطلا ىلع «ةلئسألا هذه نم يأ نع ىفنلاب ةباجإلا تناك اذإف

 نكمي ال ثحب يف هدهج ردهي نأ نود ءرخآ عوضوم يف ةباتكلا لواحي

 . حاجنلا لماوع هيف لمكتست نأ

 ال ثحابلا نأ دجن ءقباس ةروكذملا ةلئسألا ىف رظنلا اندعأ ام اذإو

 رارمتسا يف ًالثم ةبغرلا يفكت الق هناك عوضوم يأ يف ثحبي نأ عيطتسي

 لوصأ ؛يرافصلا سنوي ءاقصو يداهفلا ديعس سيبقو كامسلا ديعس ره زأ دمحم : رظنا )30

 «بوقعي ليمأ ؛:20ص :(1986 :نيدلا حالص ةعماج ةعبطم :ليبرأ .2ط) يملعلا ثحبلا

 .30ص :(1986 .ءسرب سورج :نائثبل «سلبارط) ثحبلا ةيجهنم وأ احب بتكت فيك

 «(1968 ؛ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا :6ط) ةلاسر وأ ًاثحي بتكت فيك ؛يبلش دمحأ | (4)
 راد :ضضايرلا) اهتساردو ثوحبلا جهانم .يضاقلا ىفطصم فسوي :ًاضيأ نرافو :24ص

 «5ط) هجهانمو يملعلا ثحبلا لوصأ ءردي دمحأ ١129 ص ؛(1979 ءرشنلل خيرملا

 عاءاتعط ةمل 8ك نعصطإلا 08. (010, 2.13. .84 80ص :«تاعوبطملا ةلاكو : تيوكلا
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 ءملعلا يف ًاليصأو اركتبم هلمع نوكي نأ ضورفملا نأل «ثحبلاب ثحابلا

 نع نكمأ ام داعتبالا يرورضلا نمو «ةديدج ةيخيرات قئاقح نع فشكيو

 ثحابلا ىأر اذإ قورطم عوضوم رايتخا نم سأبالو .ةقورطملا عيضاوملا

 مل ةديدج قئاثو ىلع رثع هنأ وأ ةديدج رومأب هيف يتأي نأ نكمي هنأ

 اذ هتاذب عوضوملا نوكي نأ رمألا يف مهملاو ءهلبق نم نوثحابلا اهلمعتسي
 وأ ريتسجاملا ةداهش ىلع لوصحلا لجأ نم ال «ةساردلا قحتسيو ةيمهأ

 عاتمتسالاو هنم ةدافإلل ءارقلا ىلع دعب اميف هرشنل لب «بسحف هاروتكدلا

 يف يفتخت يتلا كلت ال «ةعفانلا لئاسرلا رايتخاب بالطلا حصني اذهلو ءهب

 «ةيزكرملا تابتكملا يف ةيعماجلا لئاسرلا نكر يفو ءاهباحصأ بتاكم
 نأ لضفملا نمو .''اهل اومدقت يتلا ةجردلا ىلع اهباحصأ لوصح درجمب

 هيف رضاحي نأك «عمتجمللو ثحابلل يملع عفن اذ راتخملا ثحبلا نوكي
 يف هتامولعم ةدايزو ء.هصصخت ريوطت يف هب عفتني وأ ءاسردم ناك اذإ

 .نمزلا نم ةئيعم ةبقح وأ روصعلا نم رصع ةسارد

 مولعلاب بلاطلا ماملإ ةاعارم نم ًاضيأ دب ال ثحبلا رايتخا دنعو

 ةسارد يف بلاطلا بغر ولف .تاغللا اميس الو ءهب ةطبترملا ةدعاسملا

 «ةميدقلا ةينانويلا ةغللا ملعتي نأ هيلع بجي ءألثم ميدقلا نانويلا خيرات
 ايناطيربو اسنرف نيب تاقالعلا سردي نأ دارأ نإو ؟كلذل دعتسم وه لهف

 ةيسنرفلا نيتغللاب ملي نأ هيلع بجي ءثيدحلا رصعلا نم ةبقح يف
 ًاعوضوم راتخا ام اذإ لاحلا كلذك .ةيلصألا هتغل ىلإ ةفاضإ :ةيزيلكنإلاو

 ةفرعم بلطتت يتلا عيضاوملا نم اهريغو ةيبوروألا ىطسولا روصعلا نع
 نكي مل اذإف «ثحبلل ةيرورضلا ىرخألا تاغللا نم اهريغو «ةينيتاللا ةغللا

 نع داعتبالا هيلع بجوتي كلذ لعفي نأ ىلع ًارداق وأ ءادعتسم ثحابلا

 ةربخ اذ نوكي نأ نكمي رخآ لاجم ىلإ هاجتالاو عيضاوملا هذه لثم

 .32 ص .قياسلا عجرملا « بوقعي «25 ص « قباسلا عجرملا ١ يبلش : رظنا 05(



 5 0 1 6١
 3 هتساردل دادعتسا ىلع وا هدعاوكفو هلوصأب

 :هئحب زاجنإل ددحملا نمزلاب مزتلي نأ ثحابلا ىلع بجي كلذك

 ًاثحب راتخي الأ يغبني ذإ ءراطإلا كلذ نمض عوضوملل هرايتخا نوكيف

 ةررقملا ةدملا نمض ديدجب هيف نايتإلا وأ هزاجنإ نم نكمتي ال ًاليوط
 يمكيو ءرمألا لوأ يف يسيئرلا ناونعلا ديدحت متي نأ يرورضلا نم سيلو

 مث «نّيعم قاطن يف ثحبلل ًاعوضوم حلصت يتلا يحاونلاو رصعلا ديدحن

 اضيأ دب الو «ثحبلاو ةءارقلا يف ًامدق يضملا دعب يئاهنلا ديدحتلا نكمي

 عجارملاو رداصملا رفاوتب كلذو «ثحبلا لامكتسا ةيناكمإ نم دكأتلا نم

 ددحملا تقولا يف اهيلع لوصحلا ةلوهسو ءهب ةصاخلا تامولعملاو

 ,'"”قيض قاطن يف ًاروصحم ثحبلا نوكي نأ بجي امك «'””زاجنإل
 ةطاحإلا نأل «ةيحالص رثكأ ناك ًاصصخت رثكأ ثحبلا ناك املكو

 ةجلاعملا الإ اهنع مجني ال ءًادج ةبعص ةيلمع ةعساولا عيضاوملاب
 الثم زوجي الف «يخيرات يملع ثحب اهنع بتكي نأ نكمي الو «ةيحطسلا
 هنأل «ءثحبلل ًاعوضوم هلمكأب يدشارلا رصعلا خيرات ثحابلا ذختي نأ
 «لئالق تاونس يف ةقيمع ةسارد هتسارد نكمي الو ءادج ليوط عوضوم

 هنم اءزج ءرصعلا اذه ةسارد يف بغر اذإ «بلاطلا ذختي نأ ضورفملاف

 ةفيلخلا دهع يف ةيرادإلا تاميظنتلا وأ ءالثم ةدرلا بورح سردي نأك

 نم ةهبج يف ريرحتلا بورح وأ (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع
 ْ . © صعلا كلذ يف ةددعتملا تاهبجلا

 83 3 82ص .قباسلا عجرملا .كلشتوج :ثراكو 57ص « قباسلا عجرملا . نامثع 6

 ةععت ىقملا 8عوونب [1نونب (ن طرززع رش 2عوعو7 عا 2ةردعع (200 تل, 20100: 01 20

 ظععوجر 1969) 7

 لئاسرو تاللاقملاو ريرافتلا ةباتك يف نيثحابلا لبلد ؛يراوهلا دومحم ديس :رظنا 4

 .3ل ص «(1971 «سمش نيع ةيتكم :ةرهاقلا ؛2ط) هاروتكدلاو ريتسجاملا

 .143ص ءقياسلا عجرملا (فيض وبأ) دمحأ «58 ص ءقباسلا عجرملا .نامشع :نراق 9(2)
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 هرايتخا دنع ثحابلا اهيلإ هّبنتي نأ بجي يتلا ىرخألا ةلأسملاو

 جئاتن نالعإل ماتلا هدادعتساو زيحتلا مدعو درجتلا يه .هتسارد عوضومل

 ءاهيلإ ليملاب رعشي ال يتلا عيضاوملا ىلإ هجتي الأ ضرتفي اذهل ءثحبلا

 عم ىفانتي اعوضوم الثم راتخي الف ءاهيلع وأ اهل بصعتي نأ نكمي هنأ وأ

 اهيف عيطتسي ال يتلا عيضاوملا نم رذحي نأ بجي كلذكو هتفطاعو هتديقع

 فاصنإلاو ةيملعلا ةهازنلاو ءةيعوضوملا ةزيم دقفيف ءهاوه حومج حبكي نأ

 1 ثحابلا اهب ىلحتي نأ بجي يتلا

 ةلأسم ظحالي نأ رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا سرادل يغبني ًاريخأو

 ثيدحلا خيراتلا نأ ىري نم كانهف .«ثحبلا اهيف أدبي يتلا ةرتفلاب قلعتت

 ادني هنأ نوري نيرخآ نأ نيح ىف «داليملل رشع سداسلا نرقلا ذنم أدبي

 ةروثلا ذنم رصاعملا خيراتلا ةيادب دعي نم كانه نأ امك «ةضهنلا رصعب

 برح ذنم أدبي هنأ ىري مهريغ نأ نيح يف «م1789 ةنس ةيسنرفلا

 ىدل هيلع حلطصملا نأ ريغ ءايسوربو اسنرف نيب (م1870) :نيعبسلا

 ةرتف ىدعتي نأ زوجي ال ةيملعلا ةساردلل عوضومك خيراتلا نأ» نيسرادلا

 هيف هلوانتي يذلا تقولا ىلإ ةبسنلاب  لقألا ىلع  ةنس نيسمخ ةدم دعبت

 ىلإ ديدحتلا اذه ببس عجريو :'''":يملعلا فيلأتلاو سردلاب ثحابلا
 اهب رثأتي ال ىتح «ثادحألا نع ناكمإلا ردق دعبيل ةصرف خرؤملا ءاطعإ

 رايتلا ءارو عافدنالا وأ ءءاوهألاو لويملا ثيح نم ةيصخشلا ةيحانلا نم

 ًاضيأ هل حيتي امك .ثادحألا ىلع همكح يف رثؤي نأ نكمي يذلا ماعلا

 ءاهنومضم رولبتيو «ةيخيراتلا ثادحألا ةكرح اهيف أدهت ةينمز ةبقح ميدقت
 .باعيتسالاو ةساردلاو روصتلا ىلإ برقأ حبصت كلذبو

 31ص ؛قباسلا عجرملا «بوقعي :نراقو «١ 18ص «قياسلا عجرمل ١ ءيبلش 210(

 .59 ص .قباسلا 50 ءنامثع (11«4)



 «ةنس نيسمخ يأ ةدملا كلت ءاضقنا دعب الإ نيثحابلل اهباوبأ حتفت ال

 .لودلا اهيلع صرحت يتلا ةيركسعلا وأ ةيسايسلا حلاصملل ةاعارم كلذو

 نسح ريشي امك نمضتنال ءرشنت يتلا قئاثولا هذه نإف «ءكلذ عمو

 يف ناك اذإ ءهرشن مدع ىلع صرحي ام كانه لب «قئاقحلا لك ."'*”نامثع
 يتلا (70م 8م©) ًادج ةيرسلا قئاثولا كلذ لاثم .ةينعملا ةلودلل ررض كلذ

 لئاسملا ضعب لوانتت يتلاو اهيف نولوؤسملاو ةلودلا لاجر اهبتكي

 نم نينرق ىلإ لصت ةرتف نيسرادلا نع ةبوجحم هذه لظت دقو «ةريطخلا
 . نمزلا

 : (طادم) ثحبلا ةطخ :ًايناث

 ةردقمو لويمو صاصتخا عم قفتي يذلا عوضوملا رايتخا متي نأ دعب

 ىخوتي «ثحبلل تقؤم ماع لكيه وأ ةطخ عضو يف ريكفتلا بجي بلاطلا

 فلتختو  .عوضوملا يف ةدحولاو ءلسلستملا يقطنملا بيترتلا هيف

 مجحو ةداملا ةعيبطل اعبت كلذو «ةحرتقملا ةطخلا يف ةداع عيضاوملا

 يأ يفو .ىرخألا تارثؤملا نم اهريغو هتساردل ةررقملا ةدملاو «ثحبلا

 نيذلا كئلوأ اميسالو .؛هوقبس نم دوهجب عفتني نأ بلاطلل نكمي لاح

 يتلا لئاسرلا كلت عجاري نأ عيطتسي ثيحب «ةحجان ةيعماج لئاسر اوبتك

 بلاطلا نأ اذه ىنعم سيلو .ماعلا هصاصتخا نمضو ءهعوضوم لثامت

 اهب دشرتسيل لب «ةيملعلا ثوحبلا كلت اهب تبتك يتلا اهسفن ةطخلا عبتيس

 نم فورظلا فالتخا ةظحالم عم .هثحبل ةماعلا طوطخلا عضو يف

 ."'”'ىرخأ ىلإ ةركف نمو رخآ ىلإ عوضوم
 يوتحت نأ نم دبال ثحبلل لكيه وأ ةطخ لك نإف ءلاح يأ ىفو

 .60 ص «ءىخيراتلا ثحبيلا جهنم 22(

 50-32 ص «قياسلا عجرملا ٠ ضايقلا : رظناو 234 - 33ص ءقباسلا عجرملا « يبلش 23(
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 عوضوملا نم ًاقثبنمو .ًاحضاوو ارصتخم نوكي نأ بجي يذلا ناونعلا ىلع
 فصوو هرايتخا تارربمو عوضوملا ةيمهأ ىلإ ريشت ينلا ةمدقملاو ءهسفن

 نتم ةمدقملا يلي مث «ىلوألا ةجردلاب بلاطلا اهدمتعا يتلا ثوحبلا

 «ةريبكلا لئاسرلا ىلإ ةبسنلاب لوصفو باوبأ ىلع يوتحي يذلا ثحبلا
 ةريهصلا ثولا ىلإ ةسلاج اما 301: ضودلاو ركسجاملا لئاسر اهيضالَو

 لثم ىلإ جاتحت الف ءةيعماجلا ةساردلا نم ىلوألا لحارملا يف مدقت يتلا

 ساسأ ىلع ثحبلل ةيساسألا طوطخلا عيرفتب ىفتكُي لب .ليصفنلا اذه

 يتأت مث «ةيمهألا بسحب وأ ءالثم ينمزلا بيترتلاك «ةمظنم راكفأو ميلس

 نأ زوجي الو .جئاتنلاو راكفألا اهيف لمجي ثيحب ثحبلا رخآ يف ةمتاخلا

 :ةموربم نوكت نأ تعي لب لرقم ىتاسأ نود «ًالاجترا' ةطخلا هع

 هذه ضرع نم دب الو .عجارملاو رداصملا مهأ يف ةمظنم تاءارق دعبو

 نكمي ىتح ءاهتشقانمو اهيف هيأر ءادبإل فرشملا ذاتسألا ىلع ؛ةطخلا

 ءانفلسأ امكو .حيحصلا هيجوتلا بلاطلا هيجوتو ةيادبلا ذنم ءاطخألا كرادت

 ةدايزلاو رييغتلل ةضرع يهو ثحبلا ةيادب يف ةتقؤم نوكت ةطخلا نإف

 اهيلع لصحي يتلا ةداملاو فورظلا بسحب ءريخأتلاو ميدقتلاو فذحلاو

 ثوحبلا دحأ ةطخل جذومن يلي اميفو .تامولعملا عمج ءانثأ يف بلاطلا

 .ةروشنملا ةيملعلا

 .م1921 1258 قارعلا يف ةيحصلا تامدخلاو ةيبطلا تاطاشنلا

 ةمدق ةالوا

 م1534 1258 قارعلا يف ةيبطلا تاطاشنلاو ةيحصلا عاضرألا ”ايناث

 .ةيحصلا عاضوألا أ

 .73 72ص .قباسلا عجرملا :سحلم 1414)
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 . ةيبطلا تاطاشنلا - ب

 1534 ينامثعلا دهعلا يف ةيحصلا تامدخلاو ةيبطلا تاطاشنلا :ًاثلا

 :م0114

2150 

 . ةيحصلا عاضوألا أ

 . ةيبطلا تاطاشنلا ب

 . ةيريشبتلا تايلاسرإلل ةيبطلا تاطاشنلا  ج

 : ةثيدحلا ةيحصلا تاسسؤملا د

 تايهتتسعلا 1

 (ةنيتنركلا) يحصلا رجحلا تاسسؤم 2

 .يناطيربلا لالتحالا دهع يف ةيحصلا تاسسؤملاو ةرادإلا :ًاعبار

 .ىلوألا ةلحرملا أ

 . ةيناثلا ةلحرملا - ب

 . ةثلاثلا ةلحرملا - ج

 م1920 1918 قارعلا يف ةيحصلا تاروطتلا :ًاسماخ

 م1921 1920 ةيحصلا ةرادإلا :ًاسداس

 .ةيحبصلا ةرازو نييسأت :ًاعباس

 , 15”تاجاتنتسالاو ةصالخلا :ًانماث

 - «قارعلا يف ةيحصلا تامدخلاو ةيبلطلا تاطاشنلا١ ؛دمحأ ليلخ ميهاربإ :رظنا
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 : (شيمقتلا) لوصألا عمج :أنلا

 ةيادب الإ وه ام هل ةيلوأ ةطخ عضوو ثحبلا عوضوم رايتخا نإ

 لوصألا ىلإ عوجرلا نم دب الو ؛ثحبلا زاجنإ ةيلمع يف عورشلل قيرطلا
 قلطُيو ثحبلا ةباتكل ةمزاللا ةيخيراتلا ةداملا عمجل قئاثولاو رداصملا وأ

 ةظفللا تءاج دقو :"شيمقتلا# وأ لوصألا عمج مسا ةيلمعلا هذه ىلع

 اهمدختسا نم لوأو .2'*ةءيشلا عمج» ىنعمب ةيبرعلا مجاعملا يف ةريخألا

 ام ها وأ ويصاب 00 ليما 038 0000 نم 00 اذهب

 نم 0 0 الإ دنراحلا موقي نأ دكمي الو 15 00

 ليدب ال ذإ» خيراتلا عاض .لوصألا وأ قئاثولا هذه تدق ام اذإو «قئاثولا

 دعب ىلوألا ةوطخلا نإف ءاذل 22'*:خيرات الف قئاثو ال ثيحو قئاثولا نع

 .هب ةقلعتملا قئاثولا نع ثحبلا ىه عوضوملا رايتخا

 :نيمسق ىلإ ةداع لوصألا وأ قئاثولا مسقتو

 .ةنؤدملا رداصملا وأ لوصألا ]1

 ةميدق راثآو شوقن نم ةيرثألا تافلخملا يأ «ةيداملا رداصملا -

 جاربألاو رصم يف تامارهألاك «بيرقلا وأ ديعبلا يضاملا نم اهانثرو

 ةيراخفلا تاعائصلاو نونفلا عاونأو ينابملا نم اهريغو قارعلا يف ةجردملا

 ني وقنلاو تاتوحنملاو

 ىلإ ةنؤدملا رداصملا وأ لوصألا يأ ىلوألا ةعومجملا فنصتو

 .283 245 ص «1986(2 «لصوملا) :16 ددعلا «نيدفارلا بادأ ةلجم :41921 8
 .(شمق) ةدام .162/3 :قباسلا ردصملا ءروظنم نبا (16)

 .1ص .جخيراتلا حلطصم (17)

 .1ص .يباسلا عجرملا ءمتسر ا : رظناو ء33ص ؛ قباسلا عجرملا ٠ سوبوتيسو اولجنال 218(

 .63 - 62 ص ٠ قباسلا عج رملا «ديمحو ركاب ؛ رظنا 219(
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 : (0عضددا 5مانمنعم) وأ (طءصقص ؟ويموعو) ةيلوألا رداصملا ]1

 ءامدقلا نوخرؤملا اهنود يتلا ةميدقلا بتكلاو قئاثولا مضت يهو

 لمشت يهو .اهنم نيبيرق اوناك وأ اهنع اوبتك يتلا ثادحألا اورصاع نيذلا

 يتلا ةيصخشلا تاركذملاو «ثيدحلا خيراتلا ثادحأب ةصاخلا قئاثولا ًاضيأ

 يتلا ةثيدحلا بقحلا يف اهورصاع يتلا عئاقولل نايع دوهش اهوفلؤم ناك
 27 /ي اوشاع

 : (586عم0هلة 5هايكعع5) : ةيوناثلا عجارملا 2

 نع نورصاعم نوفلؤم اهبتك يتلا ةئيدحلا تافلؤملا مضت يهو

 لا رداصملا ىلع اهتامولعم يف كمتعت يهو ةميدق تاعوضوم

 رداصملا نيب ًانايحأ عي يذلا طلخلا ىلإ انه ةراشإلا ردجتو

 لوقي نم مهنمو ؛عجارملا اهب دصقيو رداصملا لوقي نم كانهف عجارملاو

 اهب دصقيو نيتظفللا ىدحإ قلطي نم مهنمو ؛رداصملا اهب ديريو عجارملا
 تافلؤم ةيوناثلا عجارملاف .«طلخلا مدعو ديدحتلا نم دب ال نكلو .نينثالا

 ىدل ةيلوألا رداصملا ىلإ اوعجر اهيفلؤم نأ ضورفملاو ؛ءايشأ ةدعب ملعلا

 نإ ءالوأ نيفلؤملل ىهف رداصملا امأ ءألوأ ءارقلل تفلأ اهنأ» «22*رهاطلا

 دعبأ وه ام ىلإ نوبهذيف نوصصختملا امأ «ةفرعملا ىبلاط ةماعل عجارملا

 )  )20آل, 0 ظعوململ, طاتوامو م 0انألع 15 ملحومععل 51دلز/ (امولهدن 20سهنف ©

 . 1-2معصمأل, 1976) م.

 [طنل, م22 (21)

 .77صص :(1972 ؛ةضهنلا ةبتكم تاروشنم :دادغي .2ط) يبدألا ثحبلا جهنم (22)
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 ةوقلا نم عجارملا غلبت امهمو «تئش نإ عبنملا وأ  ردصملا ىلإ اهنم

 اهيلإ عجريو ًادج ةيوناثو «ثحابلا لمع يف ةيوناث لظت يهف «ةيمهألاو

 هب ىلدأ صاخ يأر وأ ءرظن ةهجو ىلع فوقولل وأ ءايشألا لئاوأب ماملإلل

 رسيتي مل ميدق ردصم يف يور ربخ ىلع عالطالا وأ .,ثيدحلا فلؤملا

 . هيلع لوصحلا ثحابلل

 ةلثمألا ىلإ ريشن دراوملا نم نيفنصلا نيذه نيب قرفلا حيضوتلو

 : ةيتالا

 يلبابلا كلملاب صاخ وهو ميدقلا قارعلا خيرات نم لوألا لاثملا

 رداصملاف «ىلوألا لباب ةلالس كولم سداس (م.ق 1750 )1792  يبارومح

 يتلا ةيداملا راثآلاو ةيرامسملا قئاثولا يه هرصعبو هب ةصاخلا ةيلوألا

 طخلاب ةشوقنملا ةروهشملا هتعيرش اميسالو «ةيرثألا تابيقنتلا اهنع تفشك
 ماكحألا ىلإ ةفاضإ ثحابلا اهيف دجي يتلا ةيلبابلا ةغللاو يرامسملا

 ةيعامتجالا يبارومح رصع لاوحأ نع ةمهمو ةينغ تامولعم ؛ةينوناقلا
 .اهريغو دياعملاو ةهلآلاو ةروهشملا ندملا ءامسأو «ةيئنيدلاو ةيداصتقالاو

 ناك يتلا ةيمسرلا كلملا اذه لئاسر نم ديدعلا ءةلأسملا هذه ىلإ فاضيو

 لئاسرلا هذه دودرو ؛هل ةعباتلا ميلاقألا يف ماكحلاو ةالولا ىلإ اهلسري

 ميظنتل يبارومح اهعضو يتلا تاميظنتلا نع أدج ةمهم رداصم لثمت يهو

 دوقعلا رصعلا اذهب ةصاخلا قئاثولا نم كلذك .ةيروطاربمالا نوؤش

 اهنم يقتسي نأ ثحابلل نكمي ثيح انيلإ تلصو يتلا ةينوناقلاو ةيراجتلا
 لا فلل لاو نع تافولعملا نم رقكلا

 ال يتلا ةيلوألا رداصملا مهأ يه .ًاقباس اهيلإ انرشأ يتلا قئاثولا نإ

 دحأ علطضا ام اذإف يبارومح رصع نع ةباتكلل اهيلع عالطالا نم دب

 .53 - 52ص :ىقباسلا عجرملا :ديمحو رقاب :رظنأ (23)
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 نم هل دب ال كلملا اذه نع باتك وأ ثحب ةباتكب نيرصاعملا نيثحابلا

 ةءارق وأ «ىرامسملا طخلاو ةيلبابلا ةغللاب اهتءارقو قئاثولا هذه ةعجارم

 عجارملا دادع يف يبارومح نع هباتك وأ هثحب نوكيو «ةقوئوملا اهتمجرت

 اذه نع ائيدح ةروشنملا تاساردلاو ثوحبلا لك دعت كلذك .ةيوناثلا

 ىلع ةيلوألا اهتدام يف تدمتعا ىتلا عجارملا هذه نمض هرصعو كلملا

 نع اهريغ ىلع اضيأ تذدمنغا امك ةرضعب ةضاخلا ةيلصألا رداتغتملا

 .اهنم تدافتساو ةثيدحلا تاساردلا

 حتف ةلأسمب صاخ وهو :؛يمالسإلا يبرعلا خيراتلا نم يناثلا لاثملاو

 اميس الو عوضوملا اذه تنّرد يتلا ةميدقلا بتكلاو قئاثولاف «سلدنألا

 لوخدب دهعلا ةبيرقلا ةيبرعلا بتكلاو «حتفلل ةرصاعملا ةينيتاللا تايلوحلا
 اهنأل «ةيلصألا ةيلوألا رداصملا نم دعت ءدالبلا كلت ىلإ نيملسملا

 مهبتك اونّودف حتفلا خيراتب ةلصلا يبيرق اهوفلؤم ناك وأ ثدحلا ترصاع

 دوهش نع اهوذخأو .حتفلا رابخأ اولقانت نيذلا ةاورلا ىلإ دانتسالاب هذه

 ءايقيرفأ لامش ىلإ اوعجر مث «سلدنألا ىلإ روبعلا يف اوكراش نمم نايعلا

 كلت تنودف ءدالبلا كلتل نيملسملا حاتتفا رمأ نم ناك امب اوثدحو

 حتتفلا خيرات ةباتك نكمي ال يتلاو ءانيلإ تلصو يتلا بتكلا يف تاياورلا

 .ةغلاب ةقدب اهتاياور ليلحتو اهيلإ عوجرلا نود سلدنألل يمالسإلا يبرعلا

 يبرعلا حتفلا نع ةديدعلا تاساردلاو تالاقملاو ةثيدحلا بتكلا امأ

 «لاجملا اذه يف نوئحابلاو نوصتخملا هبتكي امم ؛سلدنألل يمالسإلا

 وأ لوصألا كلت تدمتعا يتلا «ةيوناثلا عجارملا نمض لخدت يهف

 ىلإ ًادنتسم ًائيدح اروصت تمدقو «هالعأ اهيلإ انرشأ ىتلا ةيلوألا رداصملا
 روطتو حتفلا ةيفيك نع ةيلوألا رداصملا يف ةروكذملا ةميدقلا ثادحألا
 ل

 - دهعم ةفيحص ؛؟سلدنألل نيملسملا حتف# نع ةديدج ةياور سنؤم نيسح :رظنا (24)
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 ةروثب قلعتي وهو رصاعملا خيراتلاب صاخ ريخألاو ثلاثلا لاثملاو

 زيلكنإلا ذوفن نم دحلل تماق يتلا :«(م1941 ةنس) ةيررحتلا ةيموقلا سيام

 «لاطبألا ىقارعلا شيجلا ةداق نم ةبخن اهيف كراشو «قارعلا يف مهناوعأو

 يتلا ثادحألاو ةروثلا هذه نع هتاركذم ةداقلا ءالؤه دحأ نّود دقو

 ةلمج نم دعي باتكلا اذهف .””ارخؤم رشن باتك يف تعبطو ءاهتقفار
 يف ًالاعف ًاماهسإ مهسأ «نايع دهاش ةياور هنأل «ةليصألا ةيلوألا رداصملا
 «ةروثلاب ةصاخلا ىرخألا قئاثولا َدعُت امك «ةيئطولا ةروثلا كلت ثادحأ

 ةيزيلكنإلا قئاثولاو دادغب يف قئاثولا ظفحل ينطولا زكرملا يف ةظوفحملاو
 نم «ندنل يف (طسطاا“ 8همم»4 0156) ةماعلا تالجسلا ةرئاد يف ةظوفحملا

 فصن ىوس اهمايق ىلع ضمي مل ىتلا ةروثلا هذه نع ةيلوألا رداصملا

 تاساردلاب لثمتتف ةروثلا هذهب ةصاخلا ةيوناثلا عجارملا امأ .ًابيرقت نرق

 اهيلإ انرشأ يتلا ةيلوألا رداصملا ىلإ ةدنتسملا ءاهنع ةثيدحلا ثوحبلاو

 عافدلا ةموكح يف يقارعلا شيجلا رود" «كاربلا لضاف باتك اهنمو .ًاقباس

 ءيغاي ليعامسإ باتكو 2061941 ةنس ايئاطيرب عم برحلاو ينطولا

 ةينطولا ةكرحلا روطت يف ةسارد «يناليكلا يلاع ديشر ةكرح»
 , 2776ةيقارعلا

 يه نّيعم عوضومب ةصاخلا قئائولا وأ لوصألا نع ثحبلا ةيلمع نإ
 يف عوضوم نع بتُك ام عبتتي نأ ثحابلا ىلعو ءناكمب ةيمهألا نم

 نونذ دحاولا دبع ١130 79ص ؛(1975 1974 ديردم) !ةددعلا ؛ةيمالسإلا تاساردلا -

 راد :وناليم  دادغب) سلدنألاو ايقيرفأ لامش يف يمالسإلا يبرعلا رارقتسالاو عمتفلا ءهط

 .199 157 ص :.(1982 ءرشنلل ديشرلا

 ؛ةعابطلل ةيرحلا راد :دادغب «2/ط) .قارعلا يف ةبورعلا داور .غايصلا نيدلا حالص (25)

3). 

 .(1974 ءرشنلاو ةعابطلل ةعيلطلا راد :توريب) يف رشن 26(4)

 .(1979 .ةعايطلل ةيرعلا رادلا :دادغب) يف رشن 0(
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 يبأل ؛«تسرهفلا» باتك «لثم بتكلا نع ثدحتت يتلا تافلؤملا فلتخم

 يذلا :(م995 /ه385 ت) ميدنلا نباب فورعملا قحسإ نب دمحم جرفلا

 ءامسأ عمج هنأل :(تايفارغويلببلا) ةيبرعلا عجارملا بتك لتاوأ نم دعُي

 تاعوضوملا بسحب اهيترو (م987 /ه377) ماع ىتح اهفرع يتلا بتكلا

 ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم» ءموسوملا سيكرس نايلإ فسوي باتكو
 يتلا ةمجرتملاو ةيبرعلا بتكلا ءامسأل لماش مجعم وهو ««ةيرعملاو

 ةبترم اهعيمجو ء(ه1338 /م1919 ماع ةياهن ىتح ةعابطلا راشتنا ذنم ترهظ

 «بتكلا تاناونعل يئاجه سرهفب يهتني امك «نيفلؤملا ءامسأ بسحب

 لثم ؛ةسرهفلا يف ةصصختملا تايرودلا ضعب بلاطلا عجاري كلذك

 ةيزكرملا ةبتكملا نع دادغب يف تردص ىتلا ««تاعوبطملل ةيقارعلا ةرشنلا#

 تردص ىتلا «تاعوبطملل ةيرصملا ةرشنلا#و (م1964 ةنس) دادغب ةعماجل

 بتكلا نمضتت يهو (م1956 ةنس) ةيموقلا بتكلا راد نع ةرهاقلا يف

 هذه ىلإ فاضيو «ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف رشنت يتلا تاعوبطملاو

 تاعومجم لثم ءائيدح اهدادعإ مت ىرخأ ةيبرع سراهف .سراهفلا
 ىرخأ سراهفو ةيبرعلا لودلا ةعماج ةرادإ اهتدعأ يتلا ةيبرعلا تاطوطخملا

 ةسرهف قارعلا يف يدرفلا ديعصلا ىلع مت كلذك .ءبرغملا يف ةلئامم

 داوع سيكروك ردصأ امك «دادغبب يقارعلا فحتملا يف تاطوطخملا ضعب

 هلو (1963 1800 ةنس) نم تادلجم ةثالث يف «نييقارعلا نيفلؤملا مجعم»

 .!يقارعلا فحتملا ةبتكم يف ةيبرعلا تاطوطخملا» باتك ًاضيأ

 عجارملا بتك ةيمهأ ىلإ اوهبنت دق برغلا يف نوئحابلا ناكو
 يتلاو ءاهنم ريثكلا اوردصأف «نيسرادلا ىلإ ةبسنلاب (تايفارغويلببلا)

 زربأو .ةماع تايفارغويلبب اهنأ وأ ةنّيعم ةيصخشب وأ .نّيعم رطقب صتخت

 مولعلل ةيملاعلا ةيعمجلا اهردصت يتلا عجارملا تادلجم كلذ ىلع لائم
 :مساي ةفورعملاو ةدحتملا تايالولا يف هيخيراتلا
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 ادا ضو دمي ب بسبب لل بسسس لل. ابل لس يسبب سس سسسسلل سس قص

 ]ناعمه هدمها ظاطان معمم هك ؟1:ذ(هملعم] كعاعسمعذ ل1160 طز اطغ 10161138-

 (لمرتوأل مررت أع هآ 1115(هءأ عمل 5نكاعممعم (ا/ا/ همطخنمسعاأملن 1926)

 وهو .2م1926 ةنس ذنم ةنسلا يف ةدحاو ةرم دلجملا اذه ردصيو

 ماع لالخ تردص يتلا عجارملاو ةيلوألا رداصملا نم ةراتخم مئاوق رشني
 لوائتتو تاحفصلا ددعو هخيراتو عبطلا ناكم ركذب يفتكيو ءدحاو

 وأ خيراتلا ملعو ثحبلا قرط يف ءاوس .خيراتلا يحاون عيمج تافلؤمل
 خيراتلا نع ةماعلا تافلؤملاو «قئاثولا ظفح رودو ةدعاسملا مولعلا

 رصم يف ميدقلا خيراتلاو ةراضحلا خيراتو يداصنقالاو «يروتسدلا

 ىطسولا روصعلا خيراتو يسنكلا خيراتلاو نامورلاو نانويلا خيراتو قارعلاو
 يعامتجالاو يفاقثلاو ينيدلا خيراتلاك ثيدحلا خيراتلا يي ىحاون فلتخمو

 , 28” هلاعلا تاراق فلتخم خيراوتو ةيسايسلا تاقالعلا خيراتو

 اطع عمعربءاممدعمأم ه/ آواذ# ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد لثم ءاهتعجارم بجي

 ةيبرعلا ةعوسوملاو ظهعراممدعل1د 8ءلاهمهنع» ةيناطيربلا فراعملا ةرئادو

 فلتخم يف مالعألا سيماوقو تاعوسوملا نم اهريغو «ةرسيملا

 يتلا تالاقملا ىلإ فرعتلا ديجي نأ بلاطلا ىلع نكلو :“**” عيضاوملا
 يتلا نكامألاو صاخشألا كاما نع فشكلاب كلذو + هلححب عوضومب لصتت

 ةيبيلصلا بورحلا نع ةءارقلا ديري ناك اذإف .عوضوملا كلذب ةلص اهل

 0 ل سم 0 ءالثم

 0 ا لاقملا ىلع علطي فنسم ةنيعم ةلود نع

 عضو يف بلاطلا فراعملا رئاود ديضتو ءاهلاجرو اهماكح 0 نع بتك اه

 .65 ص ٠ قباسلا عجرملا ١ نامثع : رظنا 208(

 .85 ص .قباسلا عجرملا ءكلشتوج : نراق (29)
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 همس ب  -يه|بيبسسه وس سس 5 ممم ب ب ب ب ليحشسصأواللاا ا. .هكسمهسهمم هه سهيل

 نوديف ؛لاقم لك ةياهن يف اهيلإ ريشت يتلا ةيلصألا رداصملا ىلع هدي
 نأ يرورضلا نمو :””ثرخآلا ولت دحاولا اهعجاريل رداصملا هذه بلاطلا

 يذلا 1هله» ةذادهتتنءم5 باتك ءايلعلا تاساردلا ةبلط اميسالو ؛ةبلطلا عجاري

 يوحت قحالملا نم اددعو ادلخم باتكلا اذه مضيو 21.19 0 هفئص

 تاغللا فلتخم يف تبتك .يمالسإلا خيراتلا يف تالاقمو ثوحب ءامسأ

 نمو ءرضاحلا تقولا نم ةبيرق ةرتف ىلإو «م1906 ةنس ذنم ةيبوروألا
 بلاطلا هئحبي يذلا عوضوملا نع ةركف ءاطعإ يف ةديفملا ىرخألا بتكلا

 يلكرزلا نيدلا ريخل «مالعألا» باتك «ةنّيعم ةيصخش ناك اذإ اميس الو

 مظعم نع ةرصتخم ذبنو ءامسأ ىلإ فرعتلا يف هتيغب بلاطلا هيف دجي يذلا

 مهنع ثدحتت يتلا عجارملاو رداصملا مهأ ىلإ ةراشإلا عم ؛مالعألا

 .هتمئاق ىلإ اهمضيو اضيأ بلاطلا اهلقنيف

 هذاتسأ ىلإ ةفاضإلاب صاصتخالا لهأ ةراشتسا بلاطلا عيطتسي كلذك

 عجارملاو ةيلوألا رداصملا مهأ ءامسأ نمضتت ةمئاقب هدوزي يذلا فرشملا

 هذه يف نيعتسي نأ ًاضيأ هنكميو ءاهتعجارم هيلع متحتي يتلا ةيوناثلا

 ؛هثحب عوضومب ةقالع اهل يتلا ةمّيقلا ةثيدحلا ثوحبلاو بتكلاب ةلحرملا

 عيطتسي ثيح اهتاحفص لفسأ يف ثوحبلاو بتكلا هذه هتبثت امب كلذو
 ةصاخلا ةيلوألا رداصملا نم ريثكلا ىلإ فرعتلل شماوهلا هذهب ةناعتسالا

 اضيأ بلاطلا ىلعو «هبتك مئاوق نمض اهنيودت هيلع بجي يتلاو هعوضومب

 هل نم ىلإو ءاهيلع ددرتي يتلا تابتكملا ىلع نيفرشملا ىلإ فرعتي نأ

 رداصم نم هجاتحي ام ضعب ىلإ هداشرإل كلذو «هثحب عوضوم يف ةربخ
 يف ةماعلا تابتكملا سراهف عجاري نأ ًاضيأ هيلع متحتي امك .عجارمو

 يسيئرلا حاتفملا يه تابتكملا سراهف نأل اهنع ثحبي يتلا ةداملا

 ص ءقياسلا عجرملا ؛«(فيض وبأ) دمحأ 439 - 38 ص ءقباسلا عجرملا ؛يبلش :رظنا (30)

7 -148. 
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 دجوت ةداعلا يفو . ثحاملا اهجاتحي يتلا عجارملاو رداصملا ىلع لوصحلل

 : اهنم سراهملا نم عاونأ وأ ماسقأ ةدع

 .تاعوضوملا نيوانعب صاخ سرهف - 2

 . نيفلؤملا ءامسأب صاخ سرهف - 3

 هنع ثحبلا مت ءاوس هسفن مقرلا لمحي ةبتكملا يف فنصم لكو

 يتلا ةفاك بتكلا نوكت ةداعو .فلؤملا مسا وأ عوضوملا وأ ناونعلا تحت

 نيكمتل كلذو «ةبتكملا فوفر نم دحاو ناكم يف انيعم ًاعوضوم جلاعت
 ىلع بلاطلا رثع ام اذإف نكمم تقو عرسأبو ديري ام رايتخا نم ثحابلا

 ًابتك باتكلا هيف يذلا فرلا ىلع دجيسف هثحب عوضوم يف بتكلا دحأ مقر
 رطقلا يف تاعماجلا تابتكم رثكأ يف حمسُيو .عوضوملا صخت ىرخأ

 كلت رايتخاو بتكلا نكامأ ىلإ لوخدلاب ةذتاسألاو ايلعلا تاساردلا ةبلطل

 برغخملا يف ةبتكملا فظوم نأ نيح يف ءاهتراعتسا يف نوبغري يتلا
 . ©'”اهبلطي نم ىلإ بتكلا رضحيف ءةيلمعلا هذه ىلوتي يذلا وه يبرعلا

 وشيبأو عسوأ ةصرف مسقلا ةبتكم يف ةيلوألا تاساردلا ةبلط دجيو

 ةيلاع ةبسن مضتو رثكأ ةعصختم اهنأل بتك نم هنوديري ام ىلع لوصحلل
 سراهف ىلع عالطالاب ًاضيأ بلاطلا حصنُي امك .خيراتلا بتك نم ًادج
 ةلصلا ةبيرقلا ثوحبلا نم ةدافتسالل ةصصختملا ةيملعلا تالجملا

 :يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجمو ءرموس ةلجم» سراهف لثم ءهعوضومب
 ءملعلاو ةيبرتلا ةلجمو «نيدفارلا بادآ ةلجمو «يبرعلا خرؤملا ةلجمو

 نم اهريغو ««قاروأ ةلجمو ةيعامتجالا مولعلا ةلجمو ؛تاسارد ةلجمو

 .42 ص . قباسلا عجرملا «٠ شوحوب : رظنا 231(
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 ةصصختملا اميسالو ءهجراخو رطقلا لخاد ىف ردصت ىتلا تالجملا

 .هنم ةصاخ عورفب وأ «ةماعب خيراتلاب

 ريتسجاملا ةجرد لينل عوضوم يف ةباتكلاب علطضي نم ةمهم نوكتو

 ةيلوألا رداصملاو قئائولا نع ثحبلا ةيلمع يف بعصأ ؛هاروتكدلا وأ

 ءهتساردل ةمزاللا ةيخيراتلا لوصألا ىلع عالطالا نم هل دب الق .ةيلصألا

 فلتخم يف ةظوفحمو ءرونلا رت مل ةطوطخم لازت ال يتلا كلت اميسالو
 فشكلا نوكي عيضاوملا ضعب يفو «ةيملاعلا فيشرألا رودو تابتكملا

 لودعلا وأ ثحبلا يف رارمتسالا ةيناكمإ ددحي يذلا وه ةماه قئائو نع

 ىلع لصحي نأ نود خيراتلا بتكي يذلا ثحابلاو» رخآ عوضوم ىلإ هنع

 قبس دق نكي مل يتلا وأ «ةديدجلا ةيساسألا قئاثولا نم ةعومجم

 لءاضنتت وأ «ةيملعلا هثحب ةميق صقنت ًالمتكم ًايملع ًامادختسا اهمادختسا
 .”ةدوهجم نم لذب امهم مدعتت وأ

 .قئاثولا هذه ىلع روثعلا ليبس يف ةريثك تابوعص نوثحابلا يقاليو

 ئلمو + 7” ةينباعلا هفيشرألا وق يف ةسرهفم نكت مل اذإ اميسالو

 ضرغل ةددعتم نكامأ ىلإ لاحرلا دشي نأ نايحألا نم ريثك يف ثحابلا
 ىلع ثحابلا رصتقي ال ثيحب «ةيلوألا رداصملا هذه لثم ىلع لوصحلا
 نأ يملعلا ثحبلا هيضتقي لب «ةدحاو ةبتكم وأ ءدحاو فيشرأ يف لمعلا

 خيرات يف ثحابلا نإ «لاثملا ليبس ىلعف .ةريثك لود يف لمعلا ىلإ هجتب

 نم هل دبال ءصصختلا اذه يف ةيملع ةلاسر دعي يذلاو سلدنألاو برغملا

 تاطوطخملا نع ثحبلل اينابسأ يف 2 (81-ظوعورتهل) لايروكسألا ةبتكم ةرايز

 يف ةينطولا ةبتكملا روزي نأ هيلع بجوتي كلذك ءهعوضوم صخت يتلا

 .70ص «قيالا عجرملا ءنامثع 32(4)
 .41] ص « قباسلا عج رملا ١ سوي ونيسو اولجنال 233(
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 رادو ءاهسفن ةنيدملا يف خيراتلل ةيكلملا ةيميداكألا ةبتكمو (02080) ديردم

 هيلع بجوتي كلذك ءاينابسأ يف (هنمدهءهك) ساقناميس يف قئائولا ظفح

 «سيراب يف ةينطولا ةبتكملاو ندنل يف يناطيربلا فحتملا ةبتكم يف لمعلا
 يف ةينطولا ةبتكملاو «طابرلا يف يكلملا رصقلا ةبتكمو ةماعلا ةنازخلاو

 ءةيرصملا بتكلا راد ىلإ ةفاضإلاب «سنوت يف ةينطولا ةبتكملاو «رئازجلا
 قلعتت ةروشنم ريغ قئاثو اهيف رفاوتت نأ نكمي يتلا تابتكملا نم اهريغو
 اميسالو «نيصتخملا نيثحابلاب لصتي نأ ًاضيأ هيلع امك .ثحبلا عوضومب

 ام ةفرعم يف اهنم ديفتسيو مهئارآ ىلع علطيل يبرعلا برغملاو اينابسأ يف
 .رداصم نم هيلع نوريشي لق

 وأ قارعلا اميسالو .ثيدحلا يبرعلا نطولا خيرات يف ثحابلا ىلعو

 رود عجاري نأ ءرصمو يبرعلا قرشملا قطانم نم امهريغو يبرعلا جيلخلا
 دالبلا هذهب ةصاخلا ةروشنملا ريغ قئاثولا مضت يتلا ةيزيلكنإلا فيشرألا

 : يهو

 طوطاتع معومجل 05م (م.1.0) ندنل يف ةماعلا تالحسلا ةرئاد قئاثو - 1

 مصب يهز

 ©ماهدنش1 0666 (©.0) تارمعتسملا ةرازو قئاثو أ

 مهيعاوم 025608 (8.0) ةيجراخلا ةرازو قئاثو - اب

 1دلذوم 0850ع 1؟ءمرل 50 آنطءوصن (1.0.1) دنهلا ةرازو قئاثو - 2

 علطي نأ نم ثيدحلا رصعلا يف راطقألا هذه خيرات سرادل دبالو

 شاب) لوبناتسا يف يمسرلا فيشرألا اميسالو ءةيكرتلا فيشرألا رود ىلع

 .يبرعلا نطولاب ةصاخلا قئاثولا نم ريثكلا مضي يذلا :«(يفيشرأ تلاكو

 قئاثولا هذه ىفو «ةينامثعلا ةيروطاربماإلل هنم ةديدع ءازجأ تعضخ يذلا

 أ رمالا را تاييلملا لأ «ةيسرلا تالشارسلا كدت قع: نأ وكن
 .راطقألا هذهب ةصاخلا ريراغتلا
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 نكامأ ةفرعمو «قئاثولا ةيمهأ نع ةرصتخملا ةذبنلا هذه دعبو

 لمعب بلاطلا مايق ةرورض ىلإ ةراشإلا ردجت «ثحابلا ىلإ ةبسنلاب اهدوجو

 نم اهءامسأ جرختسا ىتلا ؛ةيوناثلا ةعجارمو ةيلوألا هرداصمل ةديرج

 مامأ تبثي نأ هيلعو .اهريغو تالجملاو تاعوسوملاو سراهفلا فلتخم

 بتكلا ضعب ءارشب بلاطلا حصنُيو ءهدوجو ناكم عجرم وأ ردصم لك

 هتراعتسا نم ريخ باتكلا ءانتقا نأل كلذ هنكمأ نإ ءاهجاتحي ىتلا ةيساسألا

 ةلوهسو ءدهجو تقو نم كلذ هرفوي امل «ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا نم

 .هيلإ عوجرلا يف

 هرداصمل ماع ًاسرهف هدادعإ ءانثأ يف بلاطلا مدختسي نأ نسحتسيو

 لثم ةنّيعم ماجحأب نوكت يتلا ؛تاذاذجلا وأ تاقاطبلا ماظن .هعجارمو

 مسا بتكيو ةدحاو ةقاطب باتك لكل صصخيو ءمس107 وأ ءمس5

 «باتكلا ناونع هتحتو «هتافو خيرات عم «ةقاطبلا ىلعأ يف ًالماك فلؤملا

 مقر مث ًامجرتم وأ ًاققحم باتكلا ناك نإ مجرتملا وأ ققحملا مسا مل

 ةقاطبلا ىلع نودي كلذك .ءزجلاو هنامزو رشنلا رادو عبطلا ناكمو «ةعبطلا

 ناك نإ ءباتكلا بحاص وأ ءاهيف ةرفاوتملا ةبتكملا مساو باتكلا مقر

 رثع املكو ءايصخش اكلم ناك نإ (صاخ) ةملك وأ ءقيدص نم ًاراعتسم

 .ةديدج ةقاطب هل دعأ هعوضومب لصتي ديدج باتك ىلع ثحابلا

 رداصملا ىلإ ةيسنلاب ينمزلا لسلستلا بسحمب تاقاطبلا هذه بيرتو

 هذه رفوتو .لاجملا اذه يف فلؤملا ةافو خيرات ىلإ دنتسُيو «ةيلوألا

 نأ نكمي كلذكو .مدقألا ردصملاب أدبيف «ةيادبلا ةطقن ثحابلل ةقيرطلا

 لضفألا نم نأ ”*رهاطلا داوج يلع ىريو .ءاب فلأ ةقيرط بسحب بترت
 نكميف عجارملا امأ «ينمزلا لسلستلا بسحب ةيلوألا رداصملا بيترت

 .ردب .64ص ءقباسلا عجرملا «ضايفلا :ًاضيأ رظناو ؛8اص «يبدألا ثحبلا جهنم (34)
 .1853 ]52ص ١ قباسسلا عج رملا
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 ىدل نّيعم جرد يف تاقاطبلا هذه عضوتو .ءابفلألا ةقيرط بسحب اهبيترت

 ةعبط مادختسا يرورضلا نمو «ةءارقلاب ءدبلا دنع اهب ةناعتسالل «بلاطلا

 نيتعبط لامعتسال بلاطلا رارطضا ةلاح يفو «عجرم وأ ردصم لكل ةدحاو

 لك يف اهيلع دامتعالا متي يتلا ةعبطلا ديدحت بجاولا نمف .دحاو ردصمل

 ةصاخلا تاقاطبلل جذومن يلي اميفو «””””ردصملا كلذ نم دروي سابتقا

 : بتكلا ةسرهفب

 (م922 /ه310 ت) ريرج نب دمحم رفعج وبأ .يربطلا

 «2ط) ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم .قيقحت ؛كولملاو لسرلا خيرات
 1 - ج :(م1969 1967 .فراعملا راد :ةرهاقلا

 (لصوملا ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملا)
( 

951 

 822ط

 :لوصألا دقن : اعبار

 «ةيلوألا رداصملا وأ لوصألا عمج نم بلاطلا يهتني نأ: دعت

 يف عرشي نأ لبق هل يغبني «هثحب عوضوم صخت يتلا ةيوناثلا عجارملاو
 هنأل ءاهنم هيدل ام ةلاصأ يف ًاليلق رظنلا معني نأ ءاهنع تامولعملا نيودت

 اهّدع يتلا لوصألا نم لصأ نم تامولعملا جارختساب لمعلا أدتبا ول

 وأ ةطلاغملل تعضو اهنأو «كلذك تسيل اهنأ دعب اميف هل نيبت مث ؛ةيقيقح
 دكأتي نأ هيلع بجو اذل ءىدس ثحابلا تقو عاضل .ريوزتلا وأ ليلضتلا

 .44رم «قباسلا عجرملا ؛يبلش :رظنا (35)
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 يكلو و سد لك نم اهولخ نم تبثتيو لوصألا ةلاصأ نم ًالوأ

 ثحبسلا ةقيرط عابتا هيلع بجي ةيلمعلا هذه خيراتلا يف ثحابلا ققحي

 . ةيخيراتلا لوصألا وأ قئاثولا دقن ىلع موقت ىتلا ء«يخيراتلا

 وأ مارهألاك «:ةفلخملا ةيداملا راثآلا ىلإ ةبسنلاب دقنلا نوكيو

 نيب ةتباث ةقالع كانه نأل ,ةيباتكلا راثآلا نم لهسأ ءدباعملاو تاروقزلا

 رثؤم عم ًأفاكتي يدام رثأ لك نإ ثيحب ءاهبابسأو ةيداملا راثآلا ضعب

 ةيباتكلا راثآلا امأ «هتلاحو رثؤملا اذه فشك ريسيلا نمو ١ يلعف يقيقح

 اهنأل ءاسوملم أزراب ًائيش تسيلو «ةيسفنو ةيلقع راثآ يهف «ةنّودملا
 رثألا ىلإ ريشت «زييمتلا ةبعصو ةدقعم ةيسفن تايلمعل زومر وأ تاقالع
 يذلا ناسنإلا وهو ءاهدهاش نم لقع يف ةيخيراتلا ةعقاولا هتكرت يذلا

 ةديدع لماوعل عوضخلاو رثأتلا ةعرسو «ديقعتلاب مومعلا هجو ىلع زيمتي

 وأ ءأطخلا يف عوقولا وأ «فييزتلا وأ فيرحتلا ىلإ هعفدت دق تايرغمو
 .7””مهولا درجم

 لوصألا وأ قئاثولل ساق ناحتما ةيلمعب موقي نأ ثحابلا ىلع ءاذل

 نأ هيلعو .هسردي يذلا يخيراتلا ثداحلا صخت يتلاو هيدي نيب ةرفاوتملا

 نم هضرغ ىلإ لوصولا يف هدعاست دق يتلا ةلئسألا ضعب هسفن لأسي

 تناك يتلا اهسفن ةلاحلا يف اهنأو «ةحيحص ةقيثولا له :اهئمو ءدقنلا

 نأ ىسع امف «كلذك نكت مل اذإو ؟رييغت اهيلع أرطي ملو لصألا يف اهيلع

 وهامو اهفلؤم ىلإ ةقيثولا هذه ةبسن ةحص ىدم امو ؟حيحصلا صنلا نوكي

 ؟تنيودتلا ناكمو نامز

 ١ ,24 لذ د 12 ص ؛ قياسلا عجرملا ١ مكسر (36)

 ءيودب نمحرلا دبع :اضيأ رظناو 069 68ص ءقباسلا مجرملا ءسوبونيسو اولجنال )37( 
 ؛:نامثع .187 _ 1! 86ص 28 ١ ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاَملا .ىملعلا ثحيلا حهانم

 .82 ص ءقياسلا عجرملا
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 دقنلاب فرعُي ام نوكت ةلئسألا هذه نع ةباجإلل ثحايبلا ةلواحم نإ

 هسفن صنلا نم دكأتلل ؛ءىرخألا ةوطخلا يتأت مث «ةقيثولل يجراخلا

 دارأ اذام ىرحألاب وأ ؟هناميإ يف ًاقحم ناكو ءهيحاص هب ةزمأ لهو ؛هانعمو

 :ةقيثولل ينطابلا دقنلا مسا تحت جردني اذهو ؟طبضلاب لوقي نأ فلؤملا

 قيقد ديدحت ىلإ ًالوأ لصي نأ ثحابلا عيطتسي «نيجهنملا نيذه ةطساوبو

 دقنلا لضفب متي اذهو ءاهعم لماعتي يتلا قئاثولا وأ لوصألا ةحصل

 دقنلا هب موقي ام اذهو ةقيثولا ىنعم مهف ىلإ ءايناثو ءيجراخلا

 ماسقأ نم نيمسقلا نيذه نم لك ىلإ زجوم لكشب ريشنسو .'”*”ينطابلا
 .دقنلا

 يتلا تالؤاستلا هذه نم ًاريثك نأ ىلإ ةراشإلا ردجت كلذ لبق نكلو

 يذلا بلاطلا وأ ثحابلا ريغ نورخآ سانأ اهنع بيجي «ًاقباس اهيلإ انرشأ

 نأل .نورشانلا وأ نوققحملا مه صاخشألا ءالؤهو .ةقيثولا عم لماعتي

 وأ :«ةيلوألا لوصألا نم ةيبدألاو ةيخيراتلا تافلؤملا نم ريثكلا كانه

 تيرجأو «ةحيحص تاعبط يف ترشُنو ءًأيملع ًاقيقحت تققح دق قئاثولا
 لبق نم (نومضملاو لكشلا يأ) ينطابلاو يجراخلا دقنلا ةيلمع اهيلع

 قلعتن يتلا رومألا ةيقبو ءاهفلؤم ىلإ اهتبسنو اهتحص تفرعف .ققحملا
 نع ةيفاضإ تامدقم نوققحملا كئلوأ بتكي ام ًابلاغو ءاهصوصن ىنعمب

 ثحابلا وأ بلاطلا لمع نإف كلذل .اهنوققحي يتلا صوصنلل مهدقن جئاتن

 .دقتلا تابلطتم لكب ققحملا مايقل «لهسأ نوكي ةققحملا بتكلا هذه يف

 آ>0) هيوغ يد لاثمأ نيقرشتسملا ضعب هققح ام «لوصألا هذه نمو

 يفيلو .(84ة:ههانهاناط) ثويلغرصو (18.5ةدعطقن) واخس دراودإو 6]30((2

 ًاضيأ برعلا نيققحملا ضعب ماق امك ءمهريغو (1م8:0-1+وها) لاستفورب

 «سابع ناسحإو دجنملا نيدلا حالص لاثمأ ؛ةيملع تاعبط رشنو زاجنإب
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 امأ .مهريغو «ميهاربإ لضفلا بأ دمحيمو ؛نوراه دمحم مالسلا دبعو

 نود «يملع ريغ أرشن ترشن يتلا بتكلا وأ ةققحملا ريغ تاطوطخملا

 لمع ميمص نم ينطابلاو يجراخلا اهدقن ةمهم نوكتف .قيقحت وأ دقن
 بجت يتلا هلوصأ نمض اهجاتحا ام اذإ خيراتلا يف ثحابلا وأ بلاطلا

 .اهنم هتدام ذخأو اهتعجارم

 : (>(عممعا ©06ءوم) يرهاظلا وأ يج راخلا دقنلا 1

 نع ةقيثولا يف صنلا تابثإ ىلإ ءانفلسأ امك ؛دقنلا اذه فدهيو

 اذإف «فيرحتلا نم هولخو صقنلا وأ «ةدايزلا نم هولخ- نم تبثتلا قيرط
 ذخألاو هيلع دامتعالا نكمي ال ًالوحنم وأ ًافيزم هضعب وأ هلك ردصملا ناك

 «ثالث تالاح قئائولا صخي اميف انيدلو «ةيخيراتلا ثوحبلا ةباتك يف هنم

 تناك اذإ اهدمتعت ذئئيحو «فلؤملا طخب ةقيئولا نوكت نأ ءىلوألا ةلاحلا

 ةلاحلاو ءاهئازجأ ضعبل عايض وأ فيرحت وأ لكآت يأل ضرعتت مل ةميلس
 تسيل انيديأ نيب ينلا ةقيثولا ةخسنو ءًادوقفم لصألا نوكي نأ ؛ةيناثلا
 دق امك ؛ةطساولاب وأ ةرشابم يلصألا صنلا نع ةلوقنم لب «فلؤملا طخبب
 لف عاض ةقيثول ةفلتخملا خسنلا نم ًاددع ةثلاثلا ةلاحلا يف دجن

 خسنلا مدقأ يرحتو .يلصألا صنلا تيبثت ىلإ ةجاحلا وعدت انهو

 ىلإ لوصولا وأ ءيلصألا صنلا جارختسا خرؤملا وأ ثحابلا ةلواحمو

 نأ اهنم ؛ةددعتم تاربخو فراعم بلطتي يدقن لمع وه ءهل ةروص برقأ

 طوطخلاب ًاملاع نوكي نأو ءصنلا اهب بتك يتلا ةغللاب ًاملم ثحابلا نوكي

 ملع ىلع نوكي نأ بجي كلذك .اهيلع لمعي يتلا صوصنلاب ةصاخلا

 وأ ةقيثولا هيف تبتك يذلا رصعلاو ةغللا كلتب ةصاخلا ةعئاشلا ءاطخألاب

 دنع عوضوملا اذه يف لصفن فوسو ءخاسُنلا ءاطخأ اميس الو «ءصنلا
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 لصفلا) .اهرشنو ةيخيراتلا صوصنلا قيقحت نع درفنم لصف يف انثحب
 .(بابلا اذه نم عبارلا

 ىرخأ ةلحرم ىلإ لقتني .«صنلا تيبثت نم ثحابلا يهتني نأ دعبو

 وه له ء؟وه نم ؛ةقيثولا فلؤم ةفرعم يهو ؛يجراخلا دقنلا لحارم نم
 اذه بحاصيو ءرخآ صخش وه مأ ؟هفيلأت نم ةقيثولا نأ يعّذي يذلا كلذ

 خيرات وه ام يلاتلابو .فلؤملا ناكمو نمز نع ىرخأ تالؤاست لؤاستلا

 ىلإ اهتبسن ثيح نم ًاريبك افالتخا اهتميق يف فلتخت قئاثولا نأل ؟ةقيئولا

 وأ قئاثولا ضعب كانهف .اهل عضاوك همسا ركذ ىلإ وأ «ليصألا اهبتاك

 يذلا وه سانلا نم ًانالف نأ ديكوتو ةحارصب اهيلع ركذُي يتلا لوصألا
 نم ًاريثك نأل «ديكوتلا اذه لثمب ًاقلطم ةقثلا مدع بجي نكلو .اهفلأ

 بسنتف «ةميقلا ةليئض نوكت نأ اهنم «ةديدع تارابتعال تفي دق قئاثولا
 فاضتف «ةميقلا ةميظع نوكت دق وأ ءاهتميق نم عفريل نيروهشملا دحأ ىلإ
 لاثملا ليبس ىلع دجنو .هل تسيل اهنأ عم ؛هديجمت لجأ نم ناسنإ ىلإ

 كلذو .اهفلؤم سيل هنأ عم نوطالفأ ىلإ تبسن دق ةهفاتلا بتكلا نم ًاريثك
 سانأ ىلإ تبسن دق ةليلج تافلؤم كانه نأ امك اهتميق عفترت يكل

 . 'قحح نود نم نيروهشم وأ «نيرومغم

 ىلإ ةبسنلاب ًاريسع ًارمأ ناك ةحيحصلا نم ةلوحنملا قئاثولا زييمت نإ
 نأ اوداتعا نيثدحملا نأل ءرضاحلا تقولا يف ًايبسن رسيأ هنكلو ؛نيمدقألا
 ةنامألا تابلطتم نإ «كلذ ىلإ فاضي «مهتافلؤم ىلع مهءامسأ اوبتكي

 سيل ام هسفنل فلؤم بسني نأ بعصلا نم لعجت مايألا هذه يف ةيملعلا

 يتلا ةيامحلا نع ًالضف اذه .هفاشتكا لهسل اذه ثدح ولو ءهعضو نم

 نكي مل كلذ لكو رشانلاو فلؤملا قوقح نامضل نادلبلا ضعب اهعضت
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 لوصألا نم ددع انيلإ ,لصو دهمف اذهل ء«ةيضاملا روصعلا يف اقورعم

 بعالتلا مهضحب لواح يتلا وأ . ةلحتنملا وأ «فلؤملا ةلوهجملا قئاثولاو

 ناك انه نمو ؛ءيرب ريغ رخآلا اهضعبو ءيرب اهضعب ةفلتخم ضارغأل

 تبثتلاو «قئاثولا هذه ىلإ رظنلا ىف ًاقيقد نوكي نأ ثحابلا خرؤملا ىلع

 هيلعو + ةقفيزم قئائولا لك نأ اهدقي صضرتمي نأو .اهيفلؤم تايصخش نم

 ىلع دجوي ام ىسانتيو اهتحص هيدل تتبث اذإ الإ ةقيثو ىلإ نئمطي الأ

 ىلإ فرعتلا ىف ديدج نم أدبيو .فلؤملا ىلع لدت تاراشإ نم ةقيثولا

 ام ىلع موقت ىتلا دعاوقلا ضعبب ثحابلا نيعتسي نأ نكميو .فلؤملا اذه

 ام ميدقت يف ديفت يتلا لئالدلا جارختسا لجأ نم ؛«نطابلا ليلحتلاب ىمسُي

 6 شاع يذلا دلبلاو «هرصعو فلؤملاب ثحابلا فرعي

 فلتخت طوطخلا نأل «ةقيثولا هب تبتك يذلا طخلا صحف أالوأ متيف

 يناثلا وأ لوألا نرقلا ىلإ دوعت ةقيثو ًالثم اندجو اذإف ءرخآ ىلإ رصع نم
 اذإ كلذك ءاعطق ةلوحنم يهف . يداع ىخحسن طخب ةبوتكم ىهلو فرجملل

 يفرك طخب ةبوتكم يهو ةرجهلل عبارلا نرقلا ىلإ ةيوسنم ةقيثو اندجو
 .ةلوحنم ًاضيأ يهف ؛ماجعإلاو طقنلا نم الخ دق ميدق

 بيكارتلاو ةيوغللا روصلا ضعب نأل «ةقيثولا ةغل صحف بجي كلذك
 نيفيزملا مظعمو ء«ةددحم روصعو نكامأ يف الإ لمعتست مل ةيوحنلا

 فشكت ةثيدح بيكارتو ظافلأ مهنم ردبتف «ةيحانلا هذه يف مهلهج مهنوخي

 يف ةبوتكملا بيلاسألا نع ثحبي نأ أضيأ ثحابلا ىلعو .مهقئاثو فيز

 بجي امك «ةباتكلا يف داتعملا هيولسأ رصع لكلف ءاهمهفيو ةقيثولا

 ءىقباسلا عجرملا «.يودب ١88 87ص .قباسلا عج رملا «سريبونيسو اولجنال : رظنا 241

 عجرملا «قيرز 169١ص ؛قباسلا مجرملا .كلشتوج ءاضيأ نرائو ءاهدعب امف 196 ص
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 نمزلا يف اهتودح ةيئناكمإ ثيح نم قئاثولا يف درت يتلا عئاقولا ةظحاللم

 نكميو ءهيف ترج اهنأ ةقيئولا معزت يذلا ناكملا يف وأ ؛هيلإ ةبوسنملا

 .فلؤملل نيرصاعملا بتك يف ركذت يتلا تاراشإلا ضعب نم كلذ ةفرعم

 دح ىلإ نيبتن نأ ١ عيطتسن قيرطلا اذهبو ءهيدي لوانتم يف نكت مل ىيتلاو

 يتلاو هذه نم برقألا ةعقاولاو ءفلؤملا اهفرع ىتلا ًادهع ثدحألا ةعقاولا

 ىندأ ًادحو ىصقأ ًادح عضن اننإ يأ ءاهفرع هنأ ول اهركذي نأ هل دبال ناك

 اذهو ءهدعب وأ هلبق تعقو دق ثداوحلا نوكت نأ نكمي ال يذلا خيراتلل

 ءانثأ يف عقو ام ضعب ىلإ ًانايحأ نوريشي نيفلؤملا ةيبلاغ نأل ءروسيم رمأ

 نكمي اذكهو ءاهنامز فرعُي ةيعيبط ثراوك وأ ؛ةروهشم ثادحأل مهنيودت

 تبتك يذلا نمزلا نييعت يف ىصقأ ًادح ثداوحلا هذه عوقو خيرات لعج

 . ةقيثولا هيف

 ال تافاضإ روصعلا فلتخم يف اهارتعا ام ةميدقلا قئاثولا نم كانهو

 :نيمسق ىلإ تافاضإلا ميسقت نكميو .يلصألا صنلا نع اهزييمت نم دب
 لمج وأ تاملك لاخدإ وهف (10:همداة(:ه») وشحلا امأ «لامكإلاو وشحلا

 قلغتسا دق صنلا نأل ءحاضيإلا ضرغل امإ ؛لبق نم هيف نكت مل صن يف
 ءادمعتم لخدأ هنأ امإو «ملاعلا ريغ ءىراقلا وأ لهاجلا خسانلا ىلع همهف

 وأ لامكإلا دصقب ءىرخأ تارابع فلؤملا تارابعب (لدبتسي) وأ فاضيف

 دنع ثودحلا ريثك وهف :(©ههانهدس20ه5) لامكإلا امأ «ليمجتلا وأ ديكوتلا

 هذهب ةصاخلا تانودملا اولمكأ نيذلا ,ءىطسولا روصعلا ىف نييرابخإلا

 هلامكإ أدتبا نيأ نم ركذب لمكملا متهي نأ نود ءنرق د رروصعلا

 «نييلصألا باّتكلا تافلؤمب اهولمكأ يتلا ةداملا تطلتخاف .ىهتنا نيأو

 دق ام ىلإ وأ «ءالؤه ىلإ بسني نأ ىسع ام يف ةريحلا ببسي يذلا رمألا

 اذإ ءانع نود لامكإلاو وشحلا زييمت نكميو «نورخأتملا نوفلؤملا هقحلأ
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 خسنلا ضعب انيدل نوكت امنيح اميس الو «ةقيثولا نم ةريثك خسن ترفاوت

 بعصأ نوكت ةمهملا نكل .لامكإلاو وشحلا لبق ليصألا صنلا لثمت يتلا
 ىغبني ذتنيح .لامكإلاو وشحلا اهيف مت دق ةرفاوتملا خسنلا لك تناك ام اذإ

 ؟اهرخآ يأ اهلوأ نم دحاو وه لهو «ةقيثولا بولسأ ةسارد ىلإ ءاجتلالا

 يعضاول ناك لهو ؟راكقألا لسلست يف عاطقنا وأ ضقانت دجوي لهو

 نكميو ؟ال وأ مهلمع يف ةحضاو عفاودو ةزراب ةيصخش لامكإلاو وشحلا
 فده نود مالكلا طلتخا اذإ نكلو «ةيلصألا ةقيثولا لصف ليلحتلا ةطساوب

 هذه يفو «لامكإلاو وشحلا عضاوم زيمي نأ ثحابلل نكمي ال ءحضاو

 ءرملا فرتعي نأ "”اولجنال لراش لوقي امك ةمكحلا نم نوكي «ءةلاحلا

 .«ضورفلا دعب ضورفلا ضارتفا نم ًالدب اهزييمت نع ًامامت هزجعب

 ةفرعم «قئاثئولل يجراخلا دفنلا نمض عقن يتلا ىرخألا رومألا نمو

 لقن دق بتاكلا نأ لهو .لوصألا هذه اهيلع تدمتعا ىتلا دراوملا

 ناك لهو ؟كلذ مت نيأو ءمهريغ نع هاور وأ نايع دوهش نع هتامولعم

 لايخلا ىلإ أجتلا هنأ وأ «ةقدب عئاقولا ليجست نم هنكمُي عضو يف فلؤملا

 ىلع بجيف ؛نايع دوهش ىلع فلؤملا دمتعا ام اذإو ءهتياور يف ةركاذلاو

 ضعب يف افلتخي نأ نم دبال نيعم ثداح يدهاش نأ ملعي نأ ثحابلا

 يف درو اميف قافتالا مامت قفتت قئاثولا ضعب نأ اندجو ولف «ليصافتلا

 نمو .ةقرس وأ «لقن ثودح ةلاحلا هذه يف حجرملا نمف «ةقدب ام ةياور

 تاريغتلاك مهلمع ةيطغتل نولقانلا اهيلإ أجل يتلا ليحلا فاشتكا ريسيلا

 نم لقنلاو تافاضإلاو عسوتلا وأ راصتخالاو تاملكلا ضعب يف ةفيفخلا

 رخآلا نع لقن دق قئاثولا ىدحإ فلؤم ناك ام اذإو .رخآ ىلإ عضوم
 فذحلا نأل لقنلا ىف لسلستلا ةفرعم لهسلا نمف ءطيسو ريغبو ةرشابم

 198 ص ؛قباسلا عجرملا .«يوديب :نراقو «89ص .ةيخيراتلا تاساردلا ىلإ لخدملا (42)
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 * ل نجح اماد* ار رو (42 اقانلا نع ًامئاد نافشكي راصتخالا

 ىقيقحلا صنلا ىلإ لوصولاو «ءلوصألا دقن نم ثحابلا ءاهتنابو

 تروا رجلا فقدان ةنيستم رب ديفا رتلا اذهب ةيروا «تنلؤملا ةعيقر عدلا
 نمز ةفرعم كلذكو «هسفنب ثداوحلا كلتل هتدهاشم ىدمو اهنع بتك يتلا

 وأ ريسي نمزب اهدعب وأ ثداوحلا عوقو ءانثأ يف كلذ مت لهو :؛نيودتلا

 ديعب ناكم يف مأ «ثداحلا عوقو ناكم يفأ «نيودتلا كلذ مت نيأو ءديعب

 ةلحرم مهأ ىهنأ دق ثحابلا نوكي ةلئسألا هذه لك نع ةباجإلا دعبو ؟هنع

 .دقنلا نم ةيناثلا ةلحرملا ىلإ لاقتنالل دعتساو يجراخلا دقنلا لحارم نم

 : (1ماعصما 016 اسأل ) ينطابلا دقنلا 2

 ةوطخلا ىلإ ثحابلا هجتي ء«ىجراخلا دقنلا تايلمع نم ءاهتنالا دعب

 هدصق ام نايب ىلع زكري يذلا يلخادلا وأ ينطابلا دقنلا يهو «ةيلاتلا

 دهاش ناكأ ءاوس .ةياورلا يف هقدص ةفرعم مث .همالك نم ةقيلولا فلؤم
 ىلع يخيراتلا ثحبلا لوصأ يف يلخادلا دقنلاو :هريغ نع ًالقان مأ نايع

 صنلا رسفي يباجيإلاف» ؛يبلس يلخاد دقنو يباجيإ يلخاد دقن «نيعون

 ةجردو هئاوهأو فلؤملا برآم نع راتسلا فشكي يبلسلاو «هانعم رهظيو

 , *«ةياورلا يف هقيقدت

 يغبني ينطابلا دقنلا لاجم يف ةيباجيإ جئاتن ىلإ لصوتلا ضرغلو
 ليلحتلا نأل ؛«ةقيثولا وأ يلصألا ردصملا فلؤم لمع جاتن ليلحت

 ليلحتلاب اد نأ نم دقن لكل دب الو ء.دقنلل يرورض (مدهلزنوزك)

 دهاش يتلا ةظحللا ذنم فلؤملا اهب ماق يتلا تايلمعلا بلغأ عاجرتساو

 «٠ قباسلا عجرملا .يردب : رظناو 9 90 ص ؛قباسلا عجرملا ١ س وب ونيسو اولجنال 003

 .485ص .قباسلا عجرملا «نورخأو موطاح :200ص

 .49 رص «قبالا عجرملا متسر 244+
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 تلصو يتلا ةقيثولا فورح هدي تطخ نأ ىلإ ةيخيراتلا ةعقاولا اهيف
 ءهتقوو ثحابلا ربص ىلإ جاتحتو ؛ةقاشو ةدقعم ةيلمع هذهو «'*”انيلإ
 امك ؛نيمسق ىلإ ينطابلا دقنلا ميسقتب تايلمعلا هذه صيخلت نكميو
 .ةدح ىلع امهنم لك نع ثيدحلا لوانتتسو ءانفلسأ

 : يباجيإلا ينطابلا دقنلا - |

 نمو ظافلألا ىنعم نم دكأتلل ةقيثولا تايوتحم ليلحت ىلإ فدهيو
 .يقيقحلا ىنعملاو ىفرحلا ىنعملا يأ :؛هبتك امم ىقيقحلا فلؤملا دصق

 رول د وع دق رلا ىل ةويودلا نضنلا ىقرعلا سلا هنلدتا ف
 ةدعاسملا مولعلا ةمدقم يف دعُي «(ايجولوليفلا) تاغللا ملع نإف ءاذلو

 ةغللا ةفرعم ًالوأ يغبنيف «لبق نم كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك :خيراتلل
 يذلا رصعلا يف تناك امك ةغللا هذه ةفرعم كلذكو ءصنلا اهب بتك يتلا

 نوكيو «ةنكمألاو ةنمزألا ريغتب ريغتت ةغللا نأل «ةقيثولا هيف تيتك

 ريثكلا كانهو .ًايصخش ةغللا هذه تادرفمل نايحألا ضعب يف لامعتسالا

 ءرملا ءىطخي ثيحب روصعلا رم ىلع ددعتتو اهيناعم ريغتت يتلا ظافلألا نم

 ميدق صن يف أرقن دق «ةيبرعلا ةغللا يف لاثملا ليبس ىلعو .اهريسفت يف

 يف ءرادج وه طئاحلا نأ مالكلا اذه نم مهفيف «طئاح ىلإ أجتلا انالف نأ

 كسمأ ًانالف نأ أرقن دق وأ «ناتسبلا نوكي طئاحلا نم دوصقملا نأ نيح

 نأ نيح يف ةطراخلا وأ ةطيرخلاب نآلا هدصقن ام اهنم مهفيف ةطيرخ هديب

 هانعم فلتخي ريبعتلا نإف كلذك «ةمئاق وأ الجس وأ ًاسيك نوكي دوصقملا

 ةلمجو ةملك لك رسفت نأ يغبني اذل .هيف دجوي يذلا عضوملا بسحب

 «ةدرفم ال «(008162) قايسلا بسحب يأ «ةرقفلل ماعلا ىنعملا بسحب

 عازتنا وأ ءهنم ةدرفم تاسابتقا طاقتلا ال ءالوأ هلك صنلا ةءارق بجيف

 .117ص ؛ىقباسلا عجرملا ؛نامشع ؛126.ص .قياسلا عجرملا .سويونيسو اولجتالا (45)
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 أطخلا نم كلذك « *'اهب صاخلا ىنعملا ام فرعُي ال ةرقف نم لمج

 ريسفتل ةلواحم يف ثيدح صن نمض هلاخدإو ميدق فلؤمل صن سابتقا
 لب ءرضاحلا تقولا يف انلاوقأو قفتي وحن ىلع ءميدقلا فلؤملا ةرابع

 هيلع لوقتُي الأو ءهيف دجو يذلا عضوملل ًاقفو ًامئاد صنلا رسفي نأ بجي

 وأ بيرق نع هدصق وأ «لوقلا بحاص هيف ركف دق نوكي نأ نكميال ام
41 

3 00 

 فلؤم مالكل يفرحلا ىنعملا ددحي نأ ثحابلا عاطتسا ام اذإف

 فلؤملا ةركف ىلإ لصوتلا نم دكأتلا عيطتسي ال كلذ عم هنإف «ةقيثولا

 ةروصب وأ وتلم لكشب تاريبعتلا ضعب لمعتسا دق نوكي امبرف «ةيقيقحلا
 نأك «ةريثك تالاح يف خرؤملا ىلإ ةبسنلاب اذه ثدحيو ءةحضاو ريغ

 نم وأ .مكهتلا وأ ةيرخسلا باب نم لاوقألا نم لوق نع رّبع دق نوكي
 «تاهيبشتلا مادختسا وأ «ضيرعتلاو حيملتلا وأ ةبعادملاو حازملا باب

 نأ ىلإ ةريثك نايحأ يف يدؤي ام «تايانكلاو تاغلابملاو تاراعتسالاو

 ىلع ةلاحلا هذه يفف .لعفلاب فلؤملا هيلإ دصقي ام ريغ ىلع صنلا رهظي

 ىلإ لصوتلا ةلواحم نم دبالو هفورحب صنلا ذخأ نم رذحي نأ ثحابلا

 بابسأل هئافخإ ىلإ رطضا يذلاو صنلا بتاك هدصق يذلا ىقيقحلا ىنعملا

 ا و يللا تو رطل نا ن16 سرت فاما أ لاب
 ىنعملا ىلإ اهلالخ نم لصوتلا نكمي ةنيعم ةدعاق دجوت ال ةقيقحلاو

 تعد يتلا ةصاخلا هفورظ صن لكلف «ةقيئولا فلؤم هدارأ يذلا يقيقحلا

 ىنعملا تحت يوتلملا ىنعملا نيمضت يف ليبسلا اذه كولس ىلإ هفلؤم

 ةغايصب يفتكن نأ» .'*”اولجنال لراش لوقي امك نكمي نكلو «يفرحلا

 .208 207 ص .قباسلا مجرملا ءيودب (47)

 .ا2 !ص «قباسلا عج رملا . نامثع : رظناو ١ 209 ص + هيسفن عجرملا 48(

 .133ص ؛.ةيخيراتلا تاساردلا ىلإ لخدملا (49)
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 وأ ابرطضم وأ لوقعم ريغ يفرحلا ىنعملا نوكي نيح وهو يلك أدبم
 نأ يغبنيف اهفرع يتلا عئاقولل وأ .فلؤملا راكفأل ًايفانم وأ ءًاضماغ

 ىلإ «لاكشإلا اذه لحل «دمعن نأ نكميو ؛«وتلم ىنعم دوجو ضرتفن
 دجوت يتلا عضاوملا ةنراقمو فلؤملا ةغل ريرقتل تعبتا يتلا اهسفن قئارطلا

 رزح وأ اهلح نم نكمتلا لمأ ىلع ءًايوتلم ىنعم اهيف نأ نظي تارابع اهيف

 تابوعصلا هذه لثم دجوت ال بلاغلا يفو .قايسلا نمض يلصألا اهانعم

 بتكلا يف رثكت اهنكلو «ةماعب خيراتلا بتك يف وأ ؛ةيمسرلا قئاثولا يف
 اذإ اميسالو «ةصاخلا لئاسرلا وأ «ةيبدألا تاباتكلا ضعب يف وأ «ةينيدلا

 بتكي هنأ وأ حوضولا مدع لضفي هلعجت ىرخأ برام فلؤملل تناك ام

 , 5©ةصاخ ةفاقثو ةيلقع نم ءارق ىلإ

 امو «ىخيراتلا صنلل ىقيقحلا ىنعملا ىلإ ثحابلا ىهتنا ام اذإو

 نوكت يباجيإلا ينطابلا ريسفتلا وأ دقنلا ةيلمع نإف ءالعف فلؤملا هدصق

 امو «يلصألا صنلا بحاص تامولعمب ًافراع ثحابلا حبصأو «تهتنا دق

 ءريشن نأ نم ثحبملا اذه متتخن نأ لبق دب الو «هتقيثو يف هلوقي نأ دارأ

 لاجم يف نيملسملا ريسفتلا ءاملع لضف ىلإ «'”'”وتسر دسأ لعف امك

 سسأ ىلإ ةديدع نورف لبق اولصوت دقف «ميركلا نارقلا صوصن ريسفت

 دق ناكم يف ارصتخم ءاج ام نأل ؛نآرقلاب نآرقلا رسفُي نأ يه ريسفتلا

 يتلا ؛ةيوبنلا ةئسلاب نآرقلا اورسف كلذك ءرخآ ناكم يف حضوو طسُب

 تناكو ؛«نيملسملا ىلع تضمغ يتلا لئاسملا نم ريثكلا حرش تلوانت

 بحاص وهف ءهباحصأل ًارانم هلاعفأو (مالسلاو ةالصلا هيلع) لوسرلا لاوقأ

 ةلودلا ندا عضوو ءمالسإلا رشن يف دهاج يذلا وهو «ةيمالسإلا ةوعدلا

 .122 - 121ص «.قباسلا مجرملا ؛نامثع ؛133.ص ءهسفن عجرملا :نراق (50)

 .5552ص ء خيراتلا حلطصم كلل
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 يناعم مهفل ةباحصلا لاوقأب نورسفملا ناعتسا دقو «ةيمالسإلا ةيبرعلا

 مهلاصتاو «(مالسلاو ةالصلا هيلع) لوسرلل ءالؤه ةمزالمل «ميركلا نآرقلا

 لاوقأ تدعاس امك «ميركلا نآرقلا صوصنو ؛مالسإلا ميلاعتل مهمهفو هب

 بيرق ناك يذلا يناثلا ليجلا وهو .ميركلا نآرقلا مهف ىلع ًاضيأ نيعباتلا

 ةيمهأ مهئارآل لعج ام ءريسفتلاو ملعلا مهنع اوذخأف «ةباحصلاب ةلصلا

 .لاجسمملا اذه يف ةريبك

 ءاملع اهعبتا يتلا ةحيحصلا ةيملعلا دعاوقلا هذه ىلإ ةراشإلا نإ

 «ةفرعملاو ملعلا لاجم يف مهمدقت ىدم ىلع ةلالدلل تءاج ءريسفنلا
 نإو «قيقدتلاو ليلحتلاو دقنلا يف ةحيحصلا ةيملعلا بيلاسألا مهمادختساو

 نم هنكميو «خيراتلا يف ثحابلا ديفي اهب ماملإلاو قئارطلا هذه ةفرعم
 ةيخيرات قئاثو نم هفرصت تحت عقي ام ةسارد يف ةدافتسالاو عافتنالا

 . اهب لمعي يتلا ثوحبلاب قلعتت ةيلوأ رداصمو

 : بلاسلا ينطابلا دقتلا - ب

 «قباسلا ثحبملا ىف هيلإ انرشأ يذلا يباجيإلا ينطابلا دقنلا نإ

 ءارالا ىلع طقف هعلطي لب ؛هثحب يف فاطملا ةياهن ىلإ ثحابلا لصويال

 ةميق ىلع لدي ال اذه نكل .العف هيلإ دصق امو ةقيثولا فلؤم اهنّوك يتلا
 ءةضقانتملا قئاثولا نمم ريثكلا كانه نأل ءةيخيراتلا ةيحانلا نم ةقيثولا هذه

 ءاذكهو .قئاثولا ىف بذكلاو أطخلا لامتحاو .كشلا بوجو دكؤي اذهو

 وأ بذكلا ةحضا ولا لاوقألا ذبن ىلإ فدهي بلاسلا ينطابلا دقنلا مايق نإف

 فورعم ريغ هنأل «يخيراتلا صنلا فلؤم لاوقأ لك يف بايترالاو ءأطخلا

 لك يف كشي نأ خيراتلا يف ثحابلا ىلعف ءأطخأ وأ هلوق يف بذكأ

 دعب هيلعو .ثداح يأ ىور وار لك ىف ةنامألا مدع ضرتفي نأو «قئاثولا

 .133.132ص ؛قباسلا عجرملا «نامثع :رظنا (52)
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 كشلا يه ملع لك يف ءادتبالا ةطقن نأل .هتنامأ نم ققحتي نأ كلذ

 زوجي الو ا ا اا لك ربما

 هيدل رفاوتت نأ نود قئاثولا اهيلإ ريشت يتلا تامولعملا يف تبلا ثحابلل

 نأ انه ثحابلا ىلع بجيو اهتحص تيت ىتلا ةيفاكلا ةلدألاو بابسألا

 ْ : نيتماع نيتدعاق ظحالي

 : ىلوألا ةدعاقلا - 1

 "الف عطقف نايعلا دوهش قيرط نع متت وأ ررقت ال ةيملعلا ةقيقحلا لإ

 رفاوتت نأ يغبني لب «نايع دهاش اهبحاص نأ درجمل ةياور يف قوثولا زوجي

 دق نايعلا دهاش نأل :ةياورلا كلت ةحص تبثت ىتلا ةلدألا ثحابلا ىدل

 .ماهوألا نم ريثكل ةضرع نوكي دقو ؛ءىطخي

 : ةيناثلا ةدعاقلا

 اهرصانع ىلإ اهليلحت يغبني لب ءةماع ةدحوك ةقيثولا دقن زوجيال
 ىلع اهنم لك صحفو ءاهنم فلأتت ىتلا ةلقتسملا لاوقألا لك صالختسال

 نوكي دق ؛ةطبترم لاوقأ ةدذع ىلع يوتحت دق ةدحاولا ةلمجلا نأل ءةدح

 يف ءدمع ريغ وأ دمع نع حيحص ريغ رخآلا اهضعبو ءًاحيحص اهضعب
 ؛يرتشملاو .عئابلاو «ناكملاو ؛خيراتلا ظحالن نأ يغبني ءالثم عيبلا دمع

 . ©”دقعلا طورش نم طرش لكو «نمثلاو ؛ةعلسلاو

 يف رظنلا بجي «بلاسلا ينطابلا دقنلا ةيلمع لامكتسا لجأ نمو

 تطاحأ يتلا فورظلا صيحمتو .ةقيثولا اهيف تعضو يتلا لاوحألا
 تايلمعلاو فورظلا كلت زاك هادا لاحلا ةعيبطب نكميالو .فلؤملاب

 !25 ص «ء قباسلا مجرملا «نامثع : رظناو « 38ص .قباسلا مجرملا « سوي ونيس و اولجنال 253(

 .211ص .قبالا عجرملا «يودب ء126
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 ىلع اهنم ءزج ةداعتسا نكمي هنأ ريغ «ةقيثولا نيودت اهبجومب مت يتلا

 دقنلا يف هيلإ لصوت نأ قبس ام لاجملا اذه يف ثحابلا دعاسيو ءلقألا

 يذلا رصعلاو ءهب سانلا ةقث ىدمو هتنامأو فلؤملا ةيصخش نع يجراخلا

 .هسفن ثداحلا تور يتلا ةهباشملا قئاثولاو :ةقيثولا هيف تبتك

 نم كلذ ريغو هتئيبو هئاوهأو هتاداعو فلؤملا فطاوع ةفرعم كلذك

 عادخنالا وأ ءأطخلا وأ بذكلا لماوع نع فشكلا ىف دعاست ىتلا رومألا

 .: نيتيحان ىلإ دقنلا هجتي «تامولعملا هذه لك عمج مت ام اذإف

 ؟بذكي مل مأ فلؤملا بذك له يأ ةلادعلاو قدصلا نم تبثتلا 1

 ءاهتقد غلبمو فلؤملا اهدروأ ىتلا تامولعملا قدص نم تبنتلا - 2

 , 5*”؟عدخمب ملو ءىطخي مل مأ اهنأشن عدخ وأ ءاطخأ لهو

 ةهازنلاف «ةقدلاو ةهازنلا» نيتملك ىف نيهاجتالا نيذه صيخلت نكميو

 ءأطخلا وأ عادخلاب لصتت ةقدلاو «ثداحلا ةياور يف فلؤملا ةنامأب قلعتت

 روصي هلعج ماهوألا نم مهول ةسيرف عقو دق ةقيثولا بحاص نوكي نأ يأ

 . ”ارخآ وحن ىلع ناك ثداحلا نأ عم ءهنّرد يذلا وحنلا ىلع ثداحلا

 ثحابلاب نسحي ةلئسألا نم نيتعومجم «'”“'اولجنال لراش حرتقيو

 امهيلإ راشملا نيتيحانلا نيتاهب قلعتي اميف عاطتسملا ردقب اهنع بيجي نأ
 نوكي نأ ةيناكمإ ىلإ هجتت ةلئسألا نِإَف «ىلوألا ةيحانلا ىلإ ةيسنلابف «ًافنآ

 بذكلا ىلع هتلمح فورظ يف دجؤ وأ هتياور يف بذك دق فلؤملا

 ىلإ ةداع نيفلؤملاب عفدت دق يتلا بابسألا نإ ؟فورظلا هذه يهامو

 .127ص .؛ىباسلا عجرملا ءنامثع :رظلا (54)

 .213 212 ص «ىبالا عجرملا . يودب :رظنا (55)

 « نياسلا مجرملا ءمتسمر :رظناو ء146 142 ص «ةيحيراتلا تاماردلا ىلإ لخدملا 256(

 130  !27١ص ءىقباسلا عجرملا «تكامثع 665 61ص
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 :طقف اهزربأ ىلإ ةراشإلا نكميو ةديدع بذكلا

 عادخل ؛ةيلمع ةعفتم وأ ةيصخش ةحلصم يف ًاعمط بذكلا 1

 ءنّيعم لمعب مايقلا ىلع هلمحل وأ ءصاخ جاتنتسا ىلإ هقّوَّسو ؛ءىراقلا

 اذه رثكيو «ةيداملا ةدئافلا وه بذكلا اذهل عفادلا نوكيو .هنع هفرص وأ

 يمتني يتلا ةمكاحلا ةقبطلاب ةصاخلا ةيمسرلا خيراوتلا يف فييزتلا نم عونلا

 اذل .ةقبطلا هذه حلاصل رابخألا يف بذكيف ءاهتيشاح ىلإ فلؤملا اذه

 امو «لكك ةقيثولا نيودت نم فلؤملا ضرغ فشكي نأ ثحابلل يغبنب

 هتحلصم ىه امو ءاهنم ةنيعم تائيزج نيودت نم هفده نوكي نأ نكمي
 ١ :ةفيلصم كل تناك نإ.( فدكلا رف ةيصخشلا

 قيفلتلا وأ بذكلا ىلع هيف مغرُي رهاق فقوم يف بناكلا عوقو - 2
 ةقيثو ةباتك ىلإ ةجاح كانه نوكت نأ اهنم ةريثك تالاح يف اذه ثدحبيو

 هذه عم ىشامتت فورظ رفاوت مدعل نكلو تاداعلا وأ دعاوقلل ًاقفو

 تقو يف ةيعيبط تناك فورظلا نأب ريرقتلاو بذكلا ىلإ رطضي ءدعاوقلا

 كانه ًابيرقت رضحم لك يفف «يخيراتلا عقاولا نع رظنلا ضغب ؛نّيعم
 ددع وأ «ناكملا وأ ةعاسلاو مويلاب قلعتي اميف ريسيلا بذكلا ضعب

 ءافخإ ىلإ ةيسايسلا فورظلا ضعب هرطضت دقو «مهئامسأ وأ نيرضاحلا

 ضعب ةيمسرلا قئاثولا لفغت دقو ءاهثودح نمز يف ةنّيعم تامولعم ركذ

 ينعيال كلذ نكل ةينطولا ةحلصملاب قلعتت بابسأل اهيف روحت وأ قئاقحلا
 هّبنتلا بجي اذل ءالصأ سانلا لاب لغشت مل اهنأو عئاقولا كلت ثودح مدع

 .ةيمسر اهنأ درجمل ةقيثولا قيدصتب ءافتكالا مدعو قئاثولا هذه لثم ىلإ

 ءةمأ) سانلا نم ةنيعم ةئف فلؤملا عياشي نأ لمتحملا نمو - 3

 هتفطاع هلمحتف «(ةنيدم ءميلقإ «ةفسلف ءةرسأ نيد «ةيسايس ةقرف «بزح

 نع ةئيسو مهنع ةنسح ةركف ءاطعإ وأ هتعامجل ةقرشملا يحاونلا زاربإ ىلع

 . مهموصخ
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 ديمجت ةيغب بذكلاو يعامجلا وأ يدرفلا رورغلا ءارو قايسنالا - 4

 ليمي الأ ثحابلل يغبني اذل ءاهيلإ يمتني يتلا ةعامجلا وأ «ةنيعم ةيصخش

 بتاك ىلع ذوفنلاو ةيمهألا رهظم يفضت يتلا لاوقألا قيدصت ىلإ ًامئاد

 .اهرصاني ىتلا ةعامجلا وأ ةقيثولا

 ىلإ ًاددوت لاوقألا نم اهب ام فيزي نأ ةقيثولا بتاكل نكميو - 5
 مهجاعزإ مدعل ةلواحم يف لقألا ىلع وأ .مهل ًاقلمتو سانلا روهمج

 مل ول ىتح ؛مهتبغرو ءالؤه قوذ بسانت ًارابخأ درويف ؛«مهبضغ ةراثتساو

 دجن دق اننإف كلذ ىلع ةلثمألا نم ريثكلا كانهو ءاهتحصب وه عنتقي

 تالسارملا ضعب ىف ددرتت ةبحملاو صالخإلاو ددوتلاو قلملا تارابع

 نم تبتك اهنأ وأ «يقيقحلا اهانعم نع تارابعلا هذه رّبعت لهف «ةيصخشلا

 رابك ضعب قاروأ لدتال كلذك ءبسحف فرعلاو ةلماجملا لجأ

 اميرف .مهحالصو مهاوقت قدص ىلع مهتاركذمو مهقئاثوو تايصخشلا
 بسكل كلذو مهتايح يف ًالعف هب اوماق ام ىلع لدتال ًارومأ اهيف اونّود

 يف اهب اوطروت امبر يتلا ةنيشملا لاعفألا ىلإ ةراشإلا مدعو ةرهشلا

 ام ةحص ىلع ةقيثولا هب تبتك يذلا يبدألا بولسألا رثؤي دق 6

 ميدقتلاو ظافلألاب بعللا ىلإ بتاكلا دمعيف تامولعم نم اهيف ءاج

 كشلا ثحابلا ىلع بجيف .ءىراقلا سفن يف ريثأتلل «ةغلابملاو ءريخأتلاو

 تراتما ةقارفو ةةليمجلا ةينفلا اهتاريكت ىركمو فقايولاةةده لك ىف
 لمجلاو ظافلألاب ملع ىلع نوكيل ءهرصع بولسأب هتنراقمو فلؤملا

 لثم ضفر يف يدامتلا مدع بجي نكلو . ةقيئولا يف درت يتلا ةلمعتسملا

 بولسأب ةباتكلا اوعاطتسا نوبوهوم نوخرؤم كانه ناك امبرف «قئائولا هذه
 . ةيخيراتلا قئاقحلا نع فارحنالا نود قار يبدأ

 ثحابلا اهب لصوتي نأ بجي يتلا ةلئسألا نم ةيناثلا ةلسلسلا امأ
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 فدهت ىهف «ةيخيراتلا لوصألاو قئاثولا ىف ةدراولا تامولعملا ةقد ةفرعمل

 دجو هنكل ءالعق قدصلا لوق يوني ناك اذإ اميف بتاكلا دصق ةفرعم ىلإ

 امك يهو .«يردي نأ نود أطخلا يف عوفولا نيلإ هرطضا فقوم يف

 .: يناي داي 5707 5:

 ةيخيراتلا ةعقاولا ةدهاشمب هل حمسي عضو يف فلؤملا ناك له ١

 ناك هنأ وأ ؟حيحص لقعو ةميلس ساوحب عتمتي ناك لهو حضاو لكشب

 ربخلا لقن ىف ءىطخت دق ىتلا ءهساوح هيلإ هتلقن ام دهاشف ءأطخلل ةضرع

 نأ ًاضيأ ليفعملا نمو مترك هتناخ وأ «عقاولا ريغ مهوت هلقع نأ وأ

 لثم ءةيروعش ال لمارعب ًارثأتم يخيراتلا ثداحلل بتاكلا فصو نوكي

 همامأ عقو ام مهفف «ليختلا وأ مهولا وأ لماحتلا وأ زيحتلا وأ بصعتلا

 . ليصافتلا ضعب هيلع توف ام ءهنهذ دورشل وأ هروصتل ًاقبط

 ةدهاشملا طورش عيمجب ةيخيراتلا ةثداحلا يوار عتمت له 2

 يأ نودو :«ةقدب ةظحالملاب هل حمسي عضوم يف ناك هنأ يهو .ةيملعلا

 ةقباس ةركف يأ وأ «ةمولعم ةجيتن ىلإ لصوتلا يف ةبغر وأ «ةيلمع ةحلصم
 هنأ وأ ءليجستلل ددحم ماظنبو ًاروف هتدهاشم لجس لهو «ةجيتنلا نع

 نإ .نيقيلا ربخلا لقن عطتسي ملف ةركاذلا هتناخف ؛نيودتلا يف رخأت

 اهل ضرعتيو ءامئاد ةدوجوم بتاكلا ةقد مدع ىلع رئؤت يتلا ,لماوعلا

 عاطتسملا ردق لواحي نأ ثحابلل يغبني نكلو .ةيرشبلا هتعيبطب ناسنإلا

 .دمعتملا ريغ أطخلا يف فلؤملا عوقو ىلإ تدأ يتلا بابسألا ىلإ فرعتلا

 مل هنكل ءاهظحالي نأ هناكمإب ناك عئاقو فلؤملا دكؤي دق - 3

 اهنع تامولعم ىطعأف «لامهإ وأ لسك نع اهتدهاشم ءانع هسفن فلكي

 4 - 23ص .قياسلا عجرملا ءيودب «133 131 ص ( قباسلا عج رملا ءنامثع «-م7
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 «عقاولا قباطت ال تامولعم يهو ةفدصلا درجمب وأ نيمختلا وأ ليختلاب

 وأ لفحل ًافصو مهدحأ بتكي دقف «عئاشلا أطخلا بابسأ نم اببس دعتو

 لك نم تاسلج رضاحم نم مكو ؛عامتجالا كلذ هروضح نود ام عامتجا

 وأ امدقم مولعم جمانربل اقفو تبتكو ءاهورضحي مل نوربخم اهرشن عون
 . ميسارملا يف ةداتعملا تاءارجإلل أقفو

 نم بتاكلا نكمتي الف ةظحالملا ةبعص ةيورملا ةعقاولا نوكت نأ 4

 ًاددع لمشت اهنأ وأ ءآلثم ةيرس ةلاح نع رّبعت اهنأل ًايصخش اهتدهاشم
 قبطنت اهنأ وأ :نيقيلا ربخلا ءاطعإو اهيف قيقدتلا نكميال سانلا نم اريبك

 ؛ةعئاشلا ديلاقتلاو تاداعلا ضعب لثم ءليوط رصع وأ ةريبك ةحاسم ىلع

 يفف .هرسأب بعش نيب كرتشم فرع وأ هلمكأب شيجل كرتشم لعف اهنأ وأ
 فلؤم همدق ام نأب ملعي نأ ثحابلا ىلع بجي ؛تالاحلا هذه لثم

 ناك دح يأ ىلإف «ةدهاشملا سيلو جاتنتسالا ليبق نم الإ وه ام :ةقيثولا

 نكميو ؟جاتنتسالا اذه اهيلع ىنب يتلا ةداملا يه امو هجاتنتسا يف اقيقد

 ىلع فوقولل هتافلؤمو يوارلا اذه ةسارد لالخ نم كلذ ىلإ فرعتلا
 ةطيحلا ذخأ نم دب الو .هتدام مييقتو هتيلقع ىلع مكحلاو هريكفتو هتاداع

 ددع نع اميسالو «هتياور يف تدرو يتلا ةمخضلا ماقرألا لك نم رذحلاو

 نأ لمتحملا نمف .كراعملا ىف نيدوقفملا وأ ىلتقلا وأ نيبراحملا دونجلا

 را ماك ناك ىلإ ةيدتلاب محملا وهاس ليج قف ةقيرلا تلرع تركي
 نوكتف همامتب رصعو اهلماكب ةمأ وأ هرسأب ًابعش لمشيل دتمي ةنيعم ةيحان
 . عقاولا ىلع قبطني ال ًاميمعت هتباتك

 نيفلؤم لبق نم تبتك يتلا قئاثولا ىلع ةقباسلا تارقفلا تزكر دقت
 دهاش دق فلؤملا 58-5 اذإ امأ ءرابخأ نم هونّود امل نايع دوهش اوناك

 اهيف تاياور ائيدل حبصيف ءهنياع رخآ صخش نع هتياور لقنو .«ثداحلا

 نإ يأ .نيرخآلا نع ةذوخأم ةيوناث ةداهشو «ةيلوأ ةداهش نم جيزم



 اذه ىلع نوريسي نيخرؤملا مظعمو ةرشابم ريغ قئاثو انل مدق فلؤملا

 ءاهنع بتكو ةيخيراتلا ثادحألا ةدهاشم عاطتسا نم مهنم ليلقو «ساسألا

 بتكي نيح «ةنيعم ةكرعم دئاق تاركذم لاثملا ليبس ىلع ركذن نأ نكميو

 اودمتعا نيذلا .هينواعم رابك نم هتءاج ريراقت ىلع دمتعي ءاهيف هرود نع

 عسو يف سيلف ؛هشيجل ةنوكملا تادحولا يف رغصأ طابض ىلع ًاضيأ

 ترج يتلا كراعملاو عضاوملاو تادحولا لك دهاشي نأ ًاقلطم دئاقلا كلذ

 .اهيف

 ةفرعم عاطتسملا ردق لواحي نأ ثحابلا ىلع ؛ةلاحلا هذه لثم ىفو

 ترم يتلا ةقباسلا ةلئسألا هيلع قبطُي ذئدنعو «يلصألا دهاشلا وأ ؛يوارلا

 ةمهملا هذه نوكت لاوحألا بلاغ يف نكلو «هتهازنو هتلادع نم تبثتلل انب

 رظنلا وهو عقاو رمأ هاجت حبصتف» ةيورملا عئاقولا نمز نع اندعبل ةريسع

 ةليلق انفرع يف يه هذه لثم ةداهشو فورعم وار اهل سيل ةداهش يف
00 

 يوبنلا ثيدحلا ءاملع هيلإ لصوت امب هيونتلا انه ركذلاب ريدجلا نمو
 حلطصمل مهعضوو «ةاورلل مهدقن ثيح نم ؛نينسلا تائم ذنم فيرشلا

 يف خيراتلا نيودت نع انتسارد ءانثأ يف هيلإ انرشأ يذلا (ليدعتلاو حرجلا)

 دقنلا نم ةيحانلا هذه ةسارد يف عفان رمأ وهو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا

 .نودلخ نبا خرؤملا فقوم ىلإ ةراشإلا ردجت كلذك .بلاسلا ينطابلا

 يرحنو ةيخيراتلا تاياورلا ىلع ثيدحلا ءاملع هيلإ لصوت ام قيبطت نم
 ماقرألا ىلإ نوكرلا مدعو ءرابخألا صيحمت ةرورضو ةلادعلاو طبضلا
 وهو «نيخرؤملا ضعب اهدروأ يتلا ةغلابملا تاياورلاو شويجلل ةمخضلا

 .69 ص «قيباسلا عجرملا ءمثسر 258
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 , ثادحألا كلت اهيف تمت يتلا ةيخيراتلا فورظلا عقاو عم قبطني ال ام

 :تامولعملا نيودتو ةءارقلا : اسماخ

 ةءارقب بلاطلا أدبي .لوصألا وأ رداصملا دقن ةيلمع نم ءاهتنالا دعب

 يتلا قئارطلا يه ام نكلو ءاهنيودتو اهتحص نم تبثت يتلا تامولعملا

 لقن ىلإ ةبلطلا ضعب دمعي دق .؟ضرغلا اذهل مدختست نأ نكمي

 اهيف قسنت «ةددعتم رتافد وأ دحاو رتفد ىلع مهثوحبب ةصاخلا تامولعملا

 وأ ءرخآلا كرتيو ةحفصلا نم دحاو هجو ىلع تتكَي نأك .ةلوقنملا ةداملا

 ىلع ليدعت نم وأ ةدام نم دجتسي ام ةفاضإل لمعتسي اعساو ًأشماه كرتي

 ثحبلاب ةصاخلا تامولعملا عيزوت ىلإ يدؤتس ةقيرطلا هذه نأ ريغ ةطخلا

 ىتلا تاعوضوملا ىلإ ءادتهالا ناكمب ةيوعصلا نم حبصي ثيحب ؛اهترثعبو

 ضعب عايض ىلإ يدؤي دق يذلا رمألا .ثحبلل ةفلتخملا لوصفلا صخت

 هذه دعت اذهلو (ةهدهجو بلاطلا تفقو فازنتساو « ةنيمثلا تامولعملا

 .رداصملا نم تامولعملا لقن يف ةمدختسملا قئارطلا عيمج أوسأ ةقيرطلا

 نع ةركف ةيادبلا ىف هيدل نوكت ال ةققيرطلا هذه مدختسي يذلا ثحابلاف

 مث ءأرقي نأ هعسو يف سيل كلذل «بقترملا هعوضومل يئاهنلا بيترتلا

 ةجيتنلا نوكتو ءاقبسم ٌدعأ وأ مظن لاثم وأ جذومن نمض تامولعملا نّودي

 نم ةدحاو ةحفص ىف تايضرفلاو تاسايتقالا نم ةديدع ةعومجم رشح

 ىلإ رتفدلا نم تامولعملا هذه لقن دعوم نيحي امدنعو .رداصملا فلتخم

 «٠ تارم ةدعلو هرتفد تاحفص بيلقتل ارطضم هسفن بلاطلا دجي .ةدوسملا

 أرمأ دارملا ضعب عايض لامتحا حبصي كلذبو .هلقن بغري ام داجيإل

 نم كلذ هببسي امع ًالضف :'*”(5 500 تنك لوقي امك ءادج ًادراو

 ؛قباسلا عجرملا ؛متسر :نراقو ءاهدعب امف ؛10ص ءةمدقملا ؛نودلخ نبا :رظنا 59(4)

 .42 41ص ؛ىبالا عجرملا ضايفلا . 145 ص ءقيباسلا عمجرملا «نامثع ١79 76ص

 .66 ص ؛قباسلا عجرملا .١ ضايعلا نع القت ١ اتوب ]تنور (ظنعع زروراعع: 1941), مص 36-37 )60( 
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 .بلاطلا لمع يف ةقد مدعو كابترا

 عمج يف رتفدلا ةقيرط مادختسا نع مجنت يتلا ءىواسملل ةجيتنو

 نيرخآ نيماظن ىلإ راشُي لب ءاهب بلاطلا حصني الف «تامولعملا نيودتو
 نمزلا راصتخاو لمعلا يف ةقدلاو ميظنتلا نارفوي امهنأل امهمادختسا نكمي

 :امهو

 :(©69503) تاذاذجلا وأ تاقاطبلا ةقيرط وأ ماظن - 1

 .ىّوقملا قرولا نم ًابلاغ عنصت ةكيمس قاروأ نع ةرابع يهو

 طسوتم وه ام اهنمو «(مس1277.5) ريغص وه ام اهنم ةفلتخم ماجحأبو

 وه اهنم طسوتملا مجحلاو (مس20712.5) ريبك وه ام اهنمو (مس15710)

 قاوسألا يف عابت يهو .'8(”!2 8ع,ر) يريب فلار يأرب ماجحألا لضفأ

 نوكت نأ طرتشي نكلو ءاضيأ هسفنب اهزهجي نأ ءىدتبملا بلاطلل نكميو

 نم ةيدايتعا قاروأ يه ةلاحلا هذه يف هيلإ جاتحي ام لكو ؛ مجحلا ةيواستم

 ىلإ تمّسقو قاروألا هذه تيوط ام اذإف ءرتافدلا ىف مدختست ىتلا كلت

 ةيفاك يهو ء(مس5-15.5710) وحن كاذنيح اهسيياقم نوكت ؛«نيفصت

 ةيواستم ةفاك تاذاذجلا نوكت نأ لضفيو ةيدايتعالا تاظحالملا ليجستل

 .اهظفحو اهطبر لهسيل مجحلا

 نم «سابتقا لكل يعرف وأ يسيئر ناونع ةقاطب لك ىلع نّوديو
 نم اهيف درو ام ىلع لديل «ةيئدبملا ثحبلا ةطخ ىف ةدوجوملا تاناونعلا

 ءاهسابتقا دون يتلا ةمولعملا وأ ةركفلا طسولا يف بتكتو :'*تامولعم

 . (ةصوبحل»6 سايقب هيلإ ريشي ثيح) ءقوتب 10 7016 3 1ةعوعورعأط 2ومعت, ط.23 (61)

 لفرن ليبن دمحم «ةمجرن .سفنلا ملعو ةيبرتلا يف ثحبلا جهانم ؛نيلاد ناف بدلويويد (62)

 مجرملا ءيرارهلا ؛182ص ؛(1977 .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ءةرهاقلا «2ط) نيرخآو

 .23 22ص ؛نقباسلا
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 ءزجلاو عجرملا وأ ردصملا مسا عم فلؤملا مسا ةقاطبلا يف بتكي كلذك

 ةصاخ ةقاطب يف تعضو هذه نأل ءرشنلا تامولعم ركذ نود ءةحفصلاو

 وأ ءراسيلا ىلإ ةقاطبلا ىلعأ يف كلذ نوكيو ءانفلسأ امك ءاهدحول

 اهنم مدختسي ال كلذك ءدحاو سابتقا الإ ةفاطب لك يف نّودي الو اهلفسأ

 هذه لثم ميمصتل جذامنلا ضعب يتأي اميفو «'**”طقف دحاو هجو الإ

 . تافاطبلا

 86م 0م, .22ص «قياسلا عجرملا يراوهلا ١182 ص «قباسلا عجرملا «نيلاد ناف (63)

6004 
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 ةحفصلاو ءزجلاو عجرملا وأ

 نسحلا ابأ نكيلو «نيخرؤملا نم ًاخرؤم لوانتي ثحبلا نأ ضرتفنلو

 تاقاطيلا ضعب نإف (م839 /ه5 تر ينئادملاب فورعملا دمحم نب ىلع

 :ىتالاك فنصت نأ نكمي هب ةصاخلا

 يبرعلا ثارتلا خيرات . نيكزس داؤف هبقلو هندالو

 139 ص 22ج 1م

 بقلو .نئادملا نكس مث :اهيف بسو م52 /ه5 ةئلس ةرصبلا يف دلو»

 .«. .يتئادملاب كلذل

 ةلحم «ينئادملا» , يلسعلا دلاخ رابخألل هيرحمت

 ةص 26 ددعلا «بادآلا ةيلك

 حبصأو نوخرؤملا هيلع ىنثأ دقف اذهلو رابخألل هيرحت يف قيقد ينئادملاو»

 يطعي هنإ ىتح .«تاياورلا ءاطعإ يف قيقد وهو رابخألا يف ًاقوثوم ًاردصم
 ةنسلاو رهشلاو مويلا خيرات يطعي ثيح ثداحلا خيراتب متهيو ةثداح لك ليصافت

 نايحألا صضعب يطعيو ةئداحلا نع ةديدع تاياور يطعي دقو «ءةدحاولا ةثداحلل

 «. .ةقد رثكألا ةياورلا يف هيأر
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 هشك

 ىلص) يبتنلا رابخأ يف هبتك :اهنم «ميدنلا نبا اهيلإ راشأ «ةريثك بتك ينئادملل

 ءاسنلا رابخأو فارشألا حكانم رابخأ يفو .شيرف رابخأ يفو (ملسو هيلع هللا

 رابخأ يفو « برعلا رابخأ يفو ١ حوتفلا يفو «ثادحألا يفو هافلخلا رابخأ يفو

 .اهريغو ءارعشلا

 م2 147 ص .تسرهملا  ميدنلا نبأ : دنع تااليصفتلا

 ىلع اهنيودتو تامولعملا ذخأ ةيفيك ىف ةديدع قئارط كانهو

 سابتقالا نوكي نأ ةداملا ةعيبط بلطتت تالاحلا ضعب يفف ."©"”تاقاطبلا
 سارقأ نيب هعضوو .ءهصنب فلؤملا نع لقني يذلا مالكلا ذخأ يأ الماك

 وأ «فيحصتلا نم ًافوخ «ةقدو هابتنا ىلإ جاتحت ةقيرطلا هذهو .سابتقالا

 ثحابلا ىقبي ىتح سابتقالا يف فارسإلا زوجيال نكلو .أطخلا يف عوقولا
 ءرطسأ ةعضب سابتقالا زواجي الأ نسحتسملا نمو «هتيصخش ىلع ًاظفاحم

 يأ (...) ةمالع عضو بجي «لمج وأ تاملك عضب ثحابلا كرت ام اذإو

 وأ ردصملا يف تدرو تاملكلا ضعب نأب نيبت يتلا ثالثلا طاقنلا

 نأ ًاضيأ ثحابلل نكميو .“””دمع نع ةقاطبلا بتاك اهفذح دقو ءعجرملا

 «ىنعملاب لخي الأ ةطيرش ةقاطبلا ىلإ اهلقني يتلا ةركفلا لمجي وأ ءرصتخي

 امك ءعجرملا وأ ردصملا فلؤم اهدارأ يتلا ةيلصألا ةركفلاب ظفتحيو

 ديقُي وهو هرطاخب رمت يتلا ءارآلا ضعب نّودي نأ ًاضيأ ثحابلا عيطتسي
 قلعي وأ «تاياورلا ىدحإ يف ةغلابم نم هاري ام دقني نأك «تاسابتقالا

 شماه ىلع تاقيلعتلا كلت نوكت نأ بجي نكلو ثدحم بتاكل يأر ىلع

 132 ص ءقباسلا عج رملا «سحلم 5ع عطمانءط 200 كان عمطإلم 0م. نأ, ممل 20-28: 264
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 فلؤملا مالك نع ةلصفنم ودبتل ءزراب لكشبو ؛ةذاذجلا وأ ةقاطبلا

 ةلصفنم ةذاذج مادختسا نسحتسي ًاليوط قيلعتلا ناك ام اذإو ءىلصألا

 , 680 اصألا ربخلا ةذاذجب اهطبرو

 : (1405 اء, طموا) هيسودلا وأ ةرابضإلا وأ فلملا ماظن 2

 هضرع توافتي بعك عم «ىوقملا قرو نم فالغ نع ةرابع فلملا

 ناحتفت ناتكسام وأ ناضباق بعكلا اذه يفو .ءفلملا مجح توافتب

 يتلا «ةيوقثملا قاروألا نم ةعومجم تيبثتل نامدختستو ةلوهسب ناقلغتو

 موقيو .ءتقو يأ يف ةيفاضإ قاروأ مادختسا نكمملا نمو ءامهيف عضرت
 قفو «ماسقأ ىلإ هميسقت ىلع فلملا اذه مادختسا بجومب لمعلا ماظن

 هذه نم ءزج لكل صصخيف .هعوضومل بلاطلا اهعضو يتلا ثحبلا ةطخ
 :قاروألا نم ًاءزج عجارملاو رداصملاو ءلوصفلاو ؛ةمدقملاك ؛ةطخلا

 ىلع بتكيو «نيمسق لك نيب لصفتل زراب ناسل تاذ ةكيمس ةقرو عضوتو
 مادختسا نكميو :ةباتكلل هجاوملا بابلا وأ لصفلا ناونع ناسللا هجو

 رداصملا ةءارقب بلاطلا مايق دنعو .ميسقتلا اذهل ةنولملا قاروألا

 صاخلا مسقلا يف هثحب عوضومب قلعتت يتلا تامولعملا بتكي :عجارملاو

 ةقرولا ىلع بتكي الو ةقرولا نم ًادحاو ًاهجو ًامدختسم ؛فلملا نم اهب
 ةفاضإ نكمي .فلملا محدزا اذإو لاصتالا مامت اهب ةلصتملا تامولعملا الإ

 لوألا لصفلاو ةمدقملا نوكت نأك «نيمسق ىلإ ثحبلا ميسقتو «رخآ فلم

 لصفلل يناثلا فلملا صصخي نيح يف «لوألا فلملا يف ثلاثلاو يناثلاو

 . عجارملاو رداصملا ةمئاقو سماخلاو عبارلا

 اهنأ نوريو ءافلملا ةقيرط مادختسا نولضفي نم نيثحابلا نم كانهو

 .7] ص «قباسلا مجرملا «ضايقلا .90 89ص ءقباسلا عجرملا ءرهاطلا (66)
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 : ©ةيتآلا بابسألل كلذو تاقاطبلا ماظن نم لضفأ

 امم رثكأ نوكت فلملا يف وهو ثحبلا عوضوم ىلع ةرطيسلا نإ |

 .دحاو ناكم يف عومجم هنأل «تاقاطبلا يف وه

 متي يذلا هسفن تقولا يف فلملا يف متت ةداملا عيزوت ةيلمع نإ - 2

 .عزوت مث ءالوأ عمجت يهف «تاقاطبلا يف امأ ءاهعمج هيف

 .اهضعب دقفُي دقف تاقاطبلا امأ ءقاروأ نم هيف ام ظفحي فلملا - 3

 فلملا ىف ةدوجوملا تامولعملا نم ققحتلا وأ ةعجارملا نإ 4

 .تاقاطبلا يف ةعجارملا نم عرسأو لهسأ

 ىقبي تاقاطبلا ماظن مادختسا نإف «تازيمملا هذه نم مغرلا ىلعو

 مدختست يتلا يه ثحبلا جهنم يف ةئيدحلا ةسردملاو ءلضفألا وه

 نم ًاطبضو ةقد رثكأ اهنأل ءاهب الإ مويلا نوثحابلا حصني الو «تاقاطبلا
 وأ ء؛ءاشي امك اهبيئترت نم ثحابلا نكمت ةكرحلل اهتيلباق نإو ءاهاوس

 نم اهكيرحت نكمي امك .طلخلا ناولأ نم ديري عضو يأ ىلع اهطلخ
 ءدحاو عون نم يه يتلا صوصنلا لك عمج لهسيف ءرخآ ىلإ ناكم

 ,**”بيقنتلاو ثحبلا يلاوت عم «ةعومجم لك لخاد يف تادايزلا ةفاضإو
 نكميو تامولعملا لامعتسا ىدل عفنأو .فينصتلا يف لهسأ أذإ تاقاطبلاف

 فخأ اهنأ «كلذ ىلإ فاضي «موزللا دنع رخآ لاجم ىف اهنم ةدافتسالا

 اذإ اميسالو «ليدعتلاو ةفاضإلاو ريخأتلاو ميدقتلا ا لهسيو المح

 يهو .عمجلا ةيلمع ءانثأ يف اديج ًاميظنت تمظنو ءاهمادختسا نسحأ

 485:46  ة5لص « قباسلا عجرملا ٠ بوقعي 67 65 ص . قباسلا عجرملا « يبلش : رظنا 672

 .12 ص .قباسلا معجرملا « ضايفلا :تراقو
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 ةريثكلا ثوحبلا يوذ نم رابكلا ةذتاسألا لبق نم مويلا ةدمتعم
 و 069321

 وأ تاقاطبلا مادختسا يف لضفأ لكشب ةدافتسالا لجأ نمو

 : ""”ةينآلا تاظحالملاب ديقتلاب ثحابلا حصني «تاذاذجلا

 ةداملا لقني ثحابلا وأ بلاطلا ناك اذإ اميسالو ءلقنلا يف ةقدلا - ]

 لقن نأ ىلع رصي نم نيثحابلا نم كانه ناك نإو ,ءفرصت نود يه امك

 نيب عضوي نأو «ءصيخلت نود الماك نوكي نأ بجي صنلا وأ ربخلا

 هيلإ ةدوعلل رطضي دق ثحابلا نأل «سابتقالاب ةصاخلا ةجودزملا ساوقألا
 نيب هعضو صنلا ىلع ًائيش ديزي نأ بلاطلا دارأ نإو صيخلتلاب يفتكي الو

 .[ ] نيتداضع وأ نيتفوقعم

 ,عوضوملاب ةقيثو ةقالع اهل يتلا تاظحالملا ذخأب مازتلالا 2

 مامتهالاو ءةيخيراتلا ةداملا ءازجأ ضعب ةفارط ءارو قايسنالا مدعو

 .بلاطلا نم ادهجو اتقو كلذ قرغتسي ثيح ءاهنيودتب

 نكي مل اذإو ءةقاطبلا وأ ةذاذجلا نم دحاو هجو ىلع ةباتكلا - 3

 ةقاطب مدختسي نأ هيلع «تامولعم نم بلاطلا هديري امل ًايفاك هجولا كلذ

 يف ناونعلا راركتو .(3) .(2) «(1) لسلستب اهميقرت عم «ةثلاث وأ ةيناث

 .تاقاطبلا ةيقب عم اهطالتخال ابنجت سوبدب اهطبرو ءاهالعأ

 ءردب ؛:58ص «قباسلا عجرملا ءرهاطلا 99 95ص ؛.قباسلا عجرملا ؛«كلشتوج :نراق (69)

 عجرملا ؛يراوهلا ١130 ؛74ص ؛قباسلا عجرملا ءسحلم ؛183ص ءقباسلا عجرملا

 هععص 0و... 04 :48 ص ءقياسلا عجرملا ء«بوقعي 825 24 ص ءقباسلا

 .(667 ص ء«قباسلا عجرملا «ضايقلا نع القن) 118311,0م. 01. 7

 .«كلشترج ءمهنمو تاظحالملا هذه مظعم ىلإ ءالضفلا نيثحابلا نم ةفئاط تراشأ (70)

 ءضايفلا ءاهدعب امف ؛9! ص «قيباسلا عجرملا ءرهاطلا .93 91ص ؛قباسلا عجرملا

 .50 49ص «قباسلا عجرملا «برقعي 0.75 - 73ص ءقباسلا عجرملا
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 اهل صصخي ؛ةدحاو ةمولعم ول يتم ىعلا رداصملا تددعت اذإ 4

 ةدحاو ةمولعم نم رثكأ بتكي الو «ناونعلا راركت عم عضوتو تاقاطب ةدع

 .ةدحاولا ةقاطبلا ىف

 نم ةحفص نع اهلقن دارملا ةمولعملا وأ ةظوحلملا تداز اذإ 5

 نيأ (/) لئام طخب نّيبن نأ نسحتسيف «عجرملا وأ ردصملا تاحفص

 سبتقُت دق يتلا ءازجألا نأ ىلإ رظنلاب «ىرخألا أدبت نيأو ةحفصلا يهتنت

 .امهيتلك نم سيلو نيتحفصلا ىدحإ نم لقنُت دق «فيلأتلا دنع

 ىلإ دوعي ال ىنعملا وأ وحنلا ىف صنلا ىف أطخ كانه ناك اذإ 6

 لباقت يهو (اذك) ةملك أطخلا ةملكلا ءارو عضوت «ققحملا وأ ةعبطملا

 .لصألا يف اذكه ىنعمب (8:0) نويبوروألا همدختسي يذلا زمرلا

 لخي ال امم هضعب كرتي نأ بلاطلا دارأو اليوط صنلا تناك اذإ 7

 يهو (...) رامضإلاو فذحلا طاقن عضو دعب كلذ نم سأب الف هانعمب

 .رثكأ ال طاقن ثالث

 «فلؤملاب لصتت تامولعم عمجلا ءانثأ يف ثحابلا دجو اذإ 8

 اهنأل ردصملاب ةصاخ ةلصفنم تاذاذج ىلع كلذ لجسي نأ نسحتسُي

 .ةمدقملا يف عجارملاو رداصملا ليلحتو ةساردب مايقلا ىدل هعفنتس

 يه تاذاذجلا ىلع نّوديو ةيوناثلا عجارملا نع ذخؤي ام مهأ نإ 9

 : ةيلاتلا رومألا

 يف راشيو ءًاقلطم رسيتم ريغ يلوأ ردصم نع ىورت يتلا رابخألا أ

 . ردصملا كلذكو هنع لوشملا عجرملا ىلإ ةلاحملا هذه

 .اهوفلؤم اهيف عقو يتلا ءاطخألل هّبنتلا - ب

 دارأ اذإ اميس الو .فلؤملا هب ىلدأ يذلا صاخلا قارا ع 4

 .باجياإلا وأ بلسلاب ءاوس هيلع قيلعتلا ثحابلا
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 اهيف بتكي «تاقرفتم» ناونع تحت تاقاطبلا ضعب صيصخت - 0

 .ام موي يف ثحابلا اهيلإ جاتحي دقف ًافيعض ًالاصتا ثحبلاب لصتي ام

 وأ ردصم ىلع ثحابلا رثع املكف «ةحوتفم عمجلا ةيلمع ءاقبإ 1١

 اهناكم يف اهعضوو تاقاطب ىلع اهبتك ءهثحبل ةديفم ةدام هيف ديدج عجرم

 . بسانملا

 لوصفلا بسحبو اهئيوانع بسحب تادذادجلا وأ تافاطبلا بسترت 2-12

 .اهعجارمو اهرداصم بسحب ال ءاهتلمش يتلا باوبألاو

 امأ ءربحلابو يلج حضاو طخب ةباتكلا نوكت نأ بجي 3

 وأ اهرييغت متيل صاصرلا ملقب وأ رخآ نولب بتكت نأ نكميف تاناونعلا

 .ةلوهسب اهليدعت

 لك .ىرخأو ةرتف نيب هتافاطب درج ةيلمعب مايقلاب ثحابلا حصني 4

 دعب فورظم يف مسق وأ لصف لكي ةصاخلا تاقاطبلا عضوت 15

 .مسقلا وأ لصفلا كلذ ناونع هيلع بتكُي «طاطملا نم طابرب اهطبر



 ثحبلا ةباتكو ضرعلا

 ديهمت

 رداصملا نم هثحب صخت يتلا ةداملا عمج نم بلاطلا يهتني نأ دعب

 نيب يتلا قئاقحلا نيب ةلضافملا ةيلمعب موقي «ةيوناثلا عجارملاو ةيلوألا

 يف ةدام نم عمج ام عيمج تابثإ نكمملا ريغ نم دجيس هنأل «هيدي

 ترثك يتلا ةقورطملا ثوحبلا نم ثحبلا اذه ناك اذإ اميسالو ءهثحب
 ةردقم ىلع فقوتت هذه رايتخالا ةيلمعو «ثاحبألاو تاساردلا اهلوح

 ءرابتعالا يف ذخأيف ءهيدل ةرفاوتملا ةداملا ةيعون ىلعو ءهسفن بلاطلا

 ءاهيف تدجو يتلا رداصملا ةردنو ءاهتيمهأو اهتقدو عوضوملل اهتدئاف

 ةداملا ضعب حرط مدع يف ةبغرلا مواقي نأ ثحابلا ىلعو ءاهعويذ مدعو

 لبيع ىف ىتال اع يس «فطبلا نفاع ىلإ ةليفو ةعوفسملا
 رثؤيس ثحبلا يف ةيرورض ريغ ةدام رشح نأل ءءانع نم اهيلع لوصحلا
 هنأ ًاضيأ ثحابلا ملع يف نكيلو «ةيلامجلاو ةيملعلا هتميق ىلع ًامتح
 هتايح يف هعفنتس «كش ال «يهف «ةتقؤم ةروصب ةداملا هذه نع ىلختيس
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 اهنم هتدافتسا نع ًالضف :؛لبقتسملا ىف ىرخأ ثوحب ةباتك ىفو «ةيلمعلا

 .ديعب وأ بيرق نم هثحب ةدام صخت ليصافت نم أرق امع هتامولعم ةدايزب

 ةداعإ ىلإ ةجاح يف ًاضيأ هسفن ثحابلا دجي نايحألا بلغأ يفو

 يف هنأل .لوصألا عمج ةيلمع لبق اهعضو نأ قبس يتلا ةطخلا يف رظنلا

 لمتحيو «موضوملا نع عد ياتحماو ةركف هيدل نكت مل نيحلا كلذ

 لصوتلا نم هنكمي ال ةدام نم هعمج ام نأو «ةيلاثم تناك كلت هتطخ نأ

 ءوض ىف اهيف رظنلا ةداعإ ىلإ رطضم وهف اذل .؛ةطخلا كلت قيقحت ىلإ
 ةطخلا ليدعتب موقيف ءالعف هتزوح يف تحبصأ يتلا ةديدجلا تامولعملا

 ةفاضإ وأ ةدام اهنع رفاوتت مل يتلا طاقنلا ضعب فذح امبر لمشي يذلا

 .عمجلا ةيلمع ءانئثأ يف اهتدام ىلع روئعلا نكمأ ىرخأ طاقن

 تاقاطبلا همامأ عضي نأ ثحابلا نم بلطتت هذه رايتخالا ةيلمع نإ

 نإ  فلملا قاروأ وأ «هتباتك ديري مسق وأ لصف لك ةدام يوتحت ىتلا

 نم هتوتحا اميف ركفيو «ةداملا هذه ةءارقب موميو - فلملا ةقيرط مدختسا

 «ثحبلا ةطخ ىفو كلذو (هثحب بساني ام اهنم راتخيو .«.تامولعم

 ينمزلا بيترتلا ظحالي نأ بجيو «هنهذ يف حضاو يقطنم لسلستو

 ةنزاومو ةنراقم يف هتيصخش زربت نأو «نمزلاب ةقالع هل اميف ةقيقد ةظحالم

 ةيفيكو ثداحلا نع ام ةعانق هيدل نوكتت نأ ىلإ .هيدي نيب ىتلا صوصنلا

 .ىرخأ ىلع ةعانق وأ .يأر ىلع يأر حبج رب ىلإ رطضم وهف اذهل «ةردان

 ةديدج ةلدأ رهظت نأ ىلإ ءاهنم فقوم ذاختا نود تاياورلا ركذ ىلإ وأ

 نم ةياور رمأ ىف تبلا نم هنكمتو نيقيلا وأ كشلا هدنع حجرت نأ نكمي

, 42 
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 : ليلعتلاو جاتنتسالاو داهتجالا مادختسا

 اهنع تكست يتلا طاقنلا ضعب مامأ هسفن ثحابلا دجي ام ًاريثك

 ةيطغتل ًانايحأ يفكت ال تامولعم مدقت اهنأ وأ ,ةيخيراتلا لوصألا

 .اهغارف ءلمو اهدس نم دب ال ثحبلا يف تارغث هيدل رهظتف ءعوضوملا

 جاتنتسالاو سايقلاو داهتجالا ىلإ دمعي نأ بجي ةلاحلا هذه يفو

 دانتسالاب ثدح دق نوكي نأ نكمي ام جاتنتسا ىلإ أجلي نأ يأ «ليلعتلاو

 وأ ةيعيبط نيناوق ىلإ دانتسالاب وأ ؛ةهباشم فورظ يف ًالعف ثدح ام ىلإ

 . ىرخألا مولعلا نم اهدمتسي ةيعامتجا

 ماكحأب ملعلا بلط يف داهتجالا نيملسملا ءاملع مدختسا دقو

 خيراتلا يف ثحابلا عيطتسيو ؛هطورشو هناكرأ اوحرشو هوفصوو «ةعيرشلا

 امو ءلوصأ نم هيلإ لصوت ام ةسارد يف ةليسولا هذه نم ديفتسي نأ
 ميسقت نكميو ؛هثحب يف رهظت دق يتلا تارغثلا دسل :قئاقح نم هجرختسا

 : نيعون ىلإ داهتجالا

 .يبلسلا داهتجالا أ

 . يباجيإلا داهتجالا - ب

 توكسلا» :مهلوقب قطنملا ءاملع هنع ربع دقف يبلسلا داهتجالا امأ

 ةيخيراتلا لوصألا توكسل ثداحلا عوقو مدعب مكحلا ةيناكمإ يأ ء؟ةجح

 «ثداحلا عوقو مدع ىلع ةرورضلاب لدي ال رداصملا توكس نكل ءهنع

 اهعم عيضتف «فلتلا وأ عايضلل ضرعتت دق ةيخيراتلا قئاثولا ضعب نأل

 اذه «قئاقحلا لكب عمسن نأ رسيتملا ريغ نم هنإف كلذك :خيراتلا ثداوح

 ةماعلا لئاسملا اميسالو ؛تامولعملا نم ريثكلا نيودت مدع نع ًالضف

 تامولعملا هذه ضعب نأ وأ ءامامت ةفولأم اهنأل بتكت ال يتلا ةعئاشلاو

 نع ًالثم لوصألا تتكس اذإف «ةيموكحلا تاطلسلا لبق نم اهنيودت عنُم
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 ًامهش ناك هنأ وأ ءًاملاظ نكي مل هنأ اذه ينعي الف «ماكحلا نم مكاح ملظ
 عوقو مدع ىلع لدي ال قئاثولا وأ لوصألا توكس نإف ءاذكهو الضان

 رابخألا عيمج نّود دق صنلا بتاك وأ «يرارلا ناك اذإ الإ ءثداحلا

 ةروصب ههابتنا بلجيو ؛بتاكلا اذه مهي امم ثداحلا ناكو ءهل ةهباشملا

 . ةصاخ

 رمأ ىلع ًاسايق رمأ يف مكح جاتنتسا وهف ؛يباجيإلا داهتجالا امأ

 قلعتم امهدحأ نأل ,؛هعوقو تبثو ؛ةيخيراتلا لوصألا هيلإ تراشأ رخآ
 ىلع داهتجالا اذه قبطنيو ءدحاو بيسل ةجيتن عم امهنأل وأ ءرخآلاب

 ىلعو عمتجملا روطتو ءديلاقتلاو تاداعلا ىلعو «ءةفاك ةيخيراتلا قئاقحلا

 نأ ثحابلل يغبني نكلو .ةيلقعلا ةايحلاو نفلاو ةسايسلاو نيدلا لئاسم

 جئاتن ىلإ لب «ةتباث ةيئاهن جئاتن ىلإ ًامئاد يدؤي ال داهتجالا نأ ظحالي
 . ©اهلوح ًامئاح كشلا لظي ةيبيرقت

 ثادحألا ضعب بابسأ نايب لواحي نأ ًاضيأ ثحابلاب ردجيو

 يف ثادحألا هذه ليلحت ىلإ أجليف ءهثحب يف اهيلإ ريشي يتلا ةيخيراتلا

 تدأ يتلا لماوعلاو بابسألا ةفرعم ىلإ  عاطتسملا ردقب - لصوتلل ةلواحم

 ةركف نوكُي مث .اهتعيبط كاردإو «قئاقحلا ضارعتساب أدبيف ءاهعوقو ىلإ
 داجيإ لواحي مث «ماعلا اهقايسو قئاقحلا هذه رهاوظ نم اهجتنتسي اهنع

 يذلا ساسألا نأ هل اذب اذإف .هتركف عم مجسني يذلا بسانملا ليلعتلا

 اهضقن .رهاوظلا كلت ليلعتل حلصت ال اهانبت يتلا ةركفلا وأ ءهذختا

 .رخآ لامتحا نع ثحبو

 .122 117 ص ءقيباسلا عجرملا «متسر ء«رظني .داهتجالا نع تاليصفتلا نم ديزمل 020

 .154 174 ص ءقباسلا عج رملا «نامثع
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 ريسفتل ةددحم ةركف وأ ؛ةدحاو ةيرظن ىلع مهضعب دمتعاف ءريسفتلاو
 وأ ةينيدلا وأ ةيداصتقالا تايرظنلل نيسمحتملا ضعب لعف امك ؛ثادحألا

 دكؤت يتلا ,ىرخألا تايرظنلا نم اهريغو خيراتلا يف لطبلا وأ ةيموقلا

 .اهرظن ةهجو هب ديؤت نأ لواحت ام قئاقحلا نم راتختو دحاو لماع ىلع

 يف تايرظنلا هذه لك نم ةدافتسالا لواحي نم وه فيصحلا ثحابلا نكل

 . ””هتسارد صخت ىتلا ثادحألا ليلعت

 :بولسألا

 كلذ يف يوتسيو «ةباتكلا ءانثأ يف ريبعتلا ةمالس نم ثحابلل ديال

 خيراتلا بلاطب ردجيو ؛ةيبدأ وأ ةيملع تاعوضوم يف نوبتكي نيذلا كئلوأ

 نأو ءاهب بتكي يتلا ةغللاب ريبعتلا نسح ىلع ةردقلا هيدل نوكت نأ ةصاخب
 مزتليو «ةيئالمإلاو ةيوغللا ءاطخألا بنجتيو «ةغللا هذه دعاوق يعاري

 نم عبارلا لصفلا يف اهيلإ ةراشإلا متتس يتلا ميقرتلا وأ فقولا تامالعب

 «ةباتكلا دنع يرورض رخآ رمأ ىلإ هّبنتلا ًاضيأ ثحابلا ىلعو ؛بابلا اذه

 يف تاملكلا نم ريثكلا هيلإ جاتحي يذلا ءاهكيرحتو تاملكلا لكش وهو
 .«لوهجملل ةينبملا لاعفألا اميسالو «ءضومغلاو سبللا ةلازإل ةيبرعلا ةغللا

 حيحصلا اهقطن تاملك ةباتك وأ «لعافلا ىلع هب لوعفملا ميدقت ةلاح يفو

 كرحي الف ءلكشلا طبض يف غلابي الأ ثحابلا ىلع نكلو .روهشم ريغ

 لعجيس يذلا فرحلا ىلع لكشلا يف رصتقيو ءحاضيإ ىلإ جاتحي الام
 اذإ ءلاح يأ يفو ؛هاوس ىلإ فرحلا اذه ىدعتي الو رسيأ ةملكلا ةءارق

 ىلإ عجري نأ هيلع ؛هئحب ةغل ةمالس نم أقئاو ثحابلا وأ بلاطلا نكي مل

 الو ءاطخأ وأ تاوفه نم هيف عقو دق ام هل ححصيل ةغللا هذه ديجي نم

 .لاجملا اذه يف فرشملا ىلع اودمتعي نأ ايلعلا تاساردلا ةبلطل زوجي

 .188 187 رص .هسفن عجرملا :رظنا (3)
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 «تادرفملاو ظافلألا رايتخا ةقد اهمهأ «تاموقم ديجلا بولسأللو

 راكفألا ةدحوو .ءتارقفلا طابتراو «ةحضاولا ةريصقلا لمجلا لامعتساو

 عايض نم ًافوخ «سابتقالا يف فارسإلا مدعو ؛لوصفلا كسامتو اهيف
 ظافلألا رايتخا ىلإ نيثحابلا ضعب دمعي دقو 2 هراكفأو ثحابلا ةيصخش

 كلذ نأ مهنم ًانظ ؛ةيطاطملا تاحلطصملاو ةدقعملا بيلاسألاو ةبعصلا

 رمأ اذهو .ريبعتلا ىلع مهتردقمو ؛«مهريكفت قمعب ءىراقلا مهوي نأ نكمي

 ىف ءانتعالاو ةيملعلا ةقدلا ىخوتي يذلا يخيراتلا ضرعلا بولسأب لخم

 سيل نكلو ءرشابم لكشب دوصقملا ىنعملا ىلع لدت يتلا ظافلألا رايتخا
 ىلع لب «ةيخيراتلا ثوحبلا ةباتك يف ليمجلا بولسألا بنجت اذه ىنعم
 ةينف ةيبدأ ةلحرم يه يخيراتلا لمعلا يف ةباتكلا ةلحرم نإ «سكعلا

 لصوت ام لقنو هريبعتلا ةعورو ءادألا نسح يف ثحابلا ةكلم اهيف ىلجتت

 خيراتلا ةفص» نكل .ًأريثأت اهدشأو اهلمجأو لئاسولا غلبأب جئاتن نم هيلإ

 الاون ةسلطلا عمنا روز ويطل كوفر ذك 4 رواج الا تحب ةفذألا

 يذلا وه زيمتملا ديجلا خرؤملاو «ةيساسألا اهتبترمو لوألا اهماقم اهبلست

 الإ ىتأتي ال قيفوت اذهو «عيفرلا بولسألاب قيقدلا ملعلا وسكي فيك فرعي
 «. .نيداجلا نيبوهوملا نم ليلق رفنل

 اهميظنت ةيفيكو «تاملكلا رايتخا ةاعارمب نيئدتبملا نيثحابلا حصنيو

 نأ بلاطلا ىلعف . تارقفو « تارابع ع لمجلا ةغايص مث نمو ١ لمج يف

 ًاعساو همجعم نوكي نأو ءاهب بتكي ىتلا تاملكلا يناعمب ديج لكشب ملي

 امك ؛(هنهذ ىف اهانعم رودي يتلا ةظفللاب هلمي ثيحيي .«لاجملا اذه ىف

 ىف ةديدع تارم رركتيس ناك نإ .ءدحاولا ىنعملل ةفدارتم ظافلأب هدمي

 نع داعتبالاو ةحضاولا ةرصاعملا تاملكلا مادختسا بجيو .هسفن ناكملا

 .162ص «قباسلا عجرملا ءسحلم 2 (4)
 75 ص  خيراتلاو نحت 00
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 تناك اذإ الإ ةيبنجألا تارابعلاو ةيظفللا تاديقعتلاو ةميدقلا تاملكلا

 . ةيح 'الطصا تارابع وأ تاملك

 نأ ثحابلا نكمأ املكو ءرصقلا اهتباتك يف ىعاريف «لمجلا امأ

 لخاد لمجلا بترتو .رشع يف هعضي الف تاملك ينامث يف ىنعم عضي

 ردقب ةليوطلا لصاوفلا يشاحت بجيو «لسلسم يقطنم بيترتب ةرقفلا
 لهسلا نم نوكي ثيحب ءربخلاو أدتبملا نيبو .لعافلاو لعفلا نيب ناكمإلا

 ءاهتاقلعتمو ةملكلا وأ ةلمجلا نيب طابترالا ىدم كردي نأ ءىراقلا ىلع

 هنأ رعش ام اذإف «ةداملا ضرع يف زاجيإلا ىخوتي نأ ثحابلا ىلع كلذك

 ىلإ لقتنيلو ءاهيلإ ةفاضإلا نع فقوتيلف ءاهنع ثدحتي يتلا ةركفلا حضوأ
 عوضوملا ككفب يذلا دارطتسالا رذحي نأ هيلع كلذك .ىرخأ ةركف

 . هماجسنأو هتدحوب بهذيو

 نم فلأتت يتلا يهو «تارقفلا ميظنت يعاري نأ ثحابلا ىلعو

 دحاو ىنعم زاربإ ىلإ فدهتو قيثو لاصتا اهنيب يتلا لمجلا نم ةعومجم
 ًابراقتمو أطسوتم تارقفلا لوط نوكي نأ بجيو .ةدحاو ةقيقح حرش وأ

 حاضيإل ًايقطنمو ًالسلسم اهبينرت نوكي نأو ءضعب عم اهضعب ام دح ىلإ
 ىرخأو ةرقف نيب طابترا كانه نوكي نأ بجيو .اهزاربإ داري يتلا ةركفلا

 يف تارقفلا زربت نأ لجأ نمو ءهحيضوتو لصفلا ةمدخ ثيح نم
 6 ردقي «ةرقف لكب ءدبلا دنع ًاغارف كرتي نأ بتاكلا ىلع .ثحبلا

 نيب كورتملا غارفلا نم ليلقب عسوأ ًاغارف كرتي كلذك «ًابيرقت ةدحاو ةملك

 . *”اهريغ نع ةرقفلا لالقتسا راهظإل «ةدحاولا ةرقفلا يف نيرطسلا

 نع داعتبالا ءًاضيأ ةباتكلا يف اهتاعارم بجي يتلا رومألا نمو

 ءاعدالاو رخفلاو ةغلابملا 5 :ةيرخسلا تارابعو «يمكهتلا بولسألا

 89:88:84 81 ص ءقياسلا عجرملا « يبلش : رظنا ذ6
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 ءارآ ضعب ةشقانم ثحابلا ىأترا نإو ءهنم ىودج ال يذلا لدجلاو

 نيريبك مارتحاو بدأب نكلو ؛«ةلماجم وأ بيهت نود لعفيلف .«نيرخآلا

 نيهاربلا داريإ نع دعتبي نأ ثحابلا ىلع كلذك «ىوهلا نع ديعب دصقو
 مزجلا نعو «ةلوهسب اهب ميلستلا نكمي وأ ءاهب مّلسم ءىدابم ىلع اهقوسو
 و ؟ءىطخأ»و ؛مزجأ» و هدكؤأل» ليبق نم ثحبلا رومأ يف ذ عطقلاو

 ءاقبس امم رهظي» و «هنأ ودبي" لثم ريباعت مادختسا نسحيو «سوصأا

 نم رثكي الأب ًاضيأ بلاطلا حصنُيو .«لعل» و «امبر»و ."نظلا بلغأ»و
 و «ىرأ) و ؛نحن» و !انأ» لثم لثم عمجلاو دارفإلا يف ملكتملا ريمض مادختسا

 نم كلذ ريغو ؛«ييأر» و 2. .ىلإ عوضوملا اذه يف تيهتنا دق» و «ىرتاا

 نع ثيدحلا نأل «سفنلاب باجعإلا اهيف رهظي يتلا تارابعلاو رئامضلا

 نع داعتبالاو «يملعلا عضاوتلا نأو «عماسلاو ءىراقلل ببحم ريغ سفنلا
 . ””يقيقحلا يملعلا ثحابلا تافص مهأ نم ةرباكملا ءاعدالا

 يف اهيلإ راشي يتلا تايصخشلاب ةصاخلا باقلألا ركذ بنجت نسحيو

 باقلألا ركذت الف ةدعاقلا هذه ىلع ةيزيلكنإلا ةسردملا ريستو .ثحبلا

 «سقلا .مامإلا ؛.خيشلا) لثم ةينيدلاو (روتكد ءذاتسأ) لثم ةيملعلا

 لثم ةيعامتجالاو (ريمأ «بئان «سيئر ءريزو) لثم ةيسايسلاو ؛(نارطملا
 (ناويدلا سيئر «ةبتكم ريدم ءديمع) لثم ةيفيظولاو ؛(هيجو «ميعز)
 ءايرورض باقلآلا ركذ اهيف نوكي ىتلا تالاحلا ضعب كانه نكل ءاهريغو

 يتلا ةركفلاب ةصاخ ةلص ةفيظولا وأ بقلل ناك اذإ ام ةلاح يف كلذو

 نم دصقلا نوكي نأ نود ةفيظولا وأ بقللا ركذيف ءبتاكلا اهنع ثدحتي

 ثدحتن نيح كلذ لاثم .يأرلا معدو حاضيإلا لب ءصخشلا ميركت كلذ

 «ةينامثعلا ةلودلا لظ يف يبرعلا نطولا خيرات يف «يلاولا» وأ «اشابلا» نع

 .41 ص .قياسلا عجرملا «يراوهلا :تنراقو .847 86ص ( هسشنت عجرملا 00



 13 ثحبلا ةباتكو ضرعلا

 .#”دادبتسالاو ذوفنلا ىلإ ناريشي ةفيظولا كلتو بقللا كلذ نإف

 باقلألا ركذ اهيف لضفي يتلا عضاوملا ضعب كانه نإف ءكلذ عمو

 لضفت نمو «فرشملا ذاتسألا ركش دنع فارتعالاو ريدقتلا يف اميسالو

 .مهريغو .«بتاكم ءاردمو ةذتاسأ نم بتاكلل نوعلا ميدقتو ةدعاسملاب

 يتلا ةداملا طيحم يف روهشم ريغ صخش يأر ةشقانم ةلاح يف كلذكو

 ؛لاثملا ليبس ىلع لوقلاب ءىراقلل هميدقت نم سأب الف «ثحبلا رادم يه

 «ةينالفلا ةعماجلا وأ ينالفلا مسقلا يف ميدقلا خيراتلا ذاتسأ نالف ركذي

 الو «ثحبلا بلص يف ال شماهلا يف فيرعتلا اذه نوكي نأ بجي نكلو
 غلابملا حدملاو ظيرقتلا اهيلع بلغي باقلأ مادختسا لاوحألا لك يف زوجي

 ملاعلا» و «ةماهفلا ميهفلا» و ؟ةمالعلا ملاعلا» لثم تارابع بتكن نأك «هيف

 . ”اهريغو «عماللا خرؤملا» و «ريبكلا ذاتسألا» و «ليلجلا

 : سابتقالا

 وأ ءام يأر زيزعتل وأ اهتشقانمل نيرخألا ءارآ تيبثت وه سابتقالا

 ,'""هصصخت ناديم يف ةجح وه نمب داهشتسالل وأ مهم ربخ داريإ

 ةقيثولا ةقالعلا تاذ ةيلصألا رداصملا ىرحتي نأ ثحابلا ىلع بجيو

 امو هلبق ام عم مات ماجسنا يف هسبتقي ام مدختسي نأو «ثحبلا عوضومب
 سابتفالا نم راثكإلا زوجيال امك .قايسلا ةدحو ىلع اظافح مالك نم هدعب

 :ةيلاعتملا»تافاقتالا نم: ةليوط' ليل نع ةرابع فشلا دن فيض

 يف جردت نأ نكمي اهنأل «ةريصق ةسبتقملا صوصنلا نوكت نأ نسحتسيو

 سابتقالا نوكيو: ""ةلوهسو: ريش ةفقاتملا يف مدختستو .«ثحبلا نتم

 .60ص ءقباسلا عجرملا «بوقعي :نرافو :95 94ص «قباسلا عجرملا .يبلش (8)

 .61! ص ءهسفن عجرملا 09(

 .62 ص «ىقباسلا عجرملا «بوقعي :رظنا (10)

 .615ص ء:قباسلا عجرملا «نيلاد ناف : رظنا ([1)



 يخيراتلا ثحبلا لوصأ 174

 :امه نيعون ىلع

 وأ ردصملا مالك لقنثب ثحابلا هيف موقيو - : يفرحلا سابتقالا

 نيب سابتقالا اذه عضو بجي ةلاحلا هذه يفو :٠ رييغت لود هضئب عجرملا

 .« 7 نيتجودزم وأ نيتلوش

 وأ : ماعلا صنلا ىوحف لقن نمضتيو - :يفرحلا ريغ ع سابتقالا و

 نيتلاحملا اتلك يف نكلو «نيتلوشلا مدختست ال كلذ لدلعو هزرجوم وأ ةهانعم

 نيودتو سابتقالا ميقرت نم دب ال «يفرحلا ريغو يفرحلا سابتقالا يف يأ
 مكر عضو يأ ةفولأملا ةقيرطلاب سايتقالا هّنم مت يذلا عجرملا وأ ردصملا

 .شماهلا يف هلثم مقر هلباقي «نيريغص نيسوق نيب رطسلا نع ًاليلق عفترم
 نتملا يف ذ ماقرألا ددعتت «ةدحاولا تق الل تددعت اذإو

 شماوهلاو

 ىلإ بابلا اذه نم لوألا لصفلا ةياهن يف ةراشإلا تقبس دقلو

 فذحلا ناك اذإ امأ «. ..5 ةفوذحملا لمجلا وأ تاملكلا ناكم ةيقف

 مالكلا ناكم دحاو رطس لوطب ةيقفأ طاقن عضوتف رثكأ وأ ةرقف لمشي
 :اذكه ''*”فوذحملا

 حرشل وأ ىنعم ةماقإل ةرابع وأ ةملك وأ فرح ةفاضإ نكمي كلذك

 ةدايزلا عضو بجي نكلو ءرثكأ وأ ةملك اهنم تطقس ةلمج مامتإل وأ ةملك

 بتكلا ىلع سابتقالا رصتقيالو .[ ] نيفكعم وأ نينكرم نيسوق نيب
 وأ تارضاحملا نم ًاضيأ نوكي لب .ءبسحف ثوحبلاو تالجملاو

 )1  )12نوطتومب ف اكدمانقأ 10+ ال رززعرو بأ عم 22معرو, 1طعكعك تنل 1155ع,تخأنهلك (1

 (3ل كل, حطتعمعم: 1طع انما عقارا 0ذ تنعم رعوك. 1967) مم



 175 ثحبلا ةباتكو ضرعلا

 ام «يأرلا بحاص ناذئتسا نم ةلاحلا هذه يف دب الو ءةيوفشلا تاثداحملا

 ءباتك وأ لاقم يف سانلا ىلع هرشنب ًاماع حبصي مل سابتقالا اذه ماد

 نأ ثحابلا ىلعف ءام فلؤم يأر ةشقانم سابتقالا نم ةياغلا تناك اذإو

 ةعبط وأ ؛ةقحال ةلاقم يف هيأر نع لدعي مل فلؤملا اذه نأ نم دكأتي

 «ةيملعلا ثوحبلا يف نيئدتبملل هجوي ماع ريذحت كانهو ءهباتك نم ةديدج

 دعب الإ .ثيدح يونا عجرم يف تبثم ميدق صن سابتقا زاوج مدع وهو
 بلاطلا عطتسي مل نإف .يلصألا يلوألا ردصملا ةعجارمب هتحص نم دكأتلا

 صنلا تبثي .هتردنو ردصملا اذه رفاوت مدعل رمألا اذه نم ققحتلا

 أيخوت كلذ ىلإ ريشي نأ ىلع «يوناثلا عجرملا ةيلوؤسم ىلع سبتقملا
 نم اصلختو «يوناثلا عجرملا فلؤم لضفب ًافارتعاو «ةيملعلا ةنامألل

 .صنلا يف أطخ يأ دوجو ةلاح يف ةيلوؤسملا

 ."'*”ينأي ام ةاعارم بجيف سابتقإلا لوط ىلإ ةبسنلاب امأ

 نم ءزجك عضوي هنإف ''*”رطسأ ةتس سابتقالا لوط زواجي مل اذإ

 رطسأ ةتس زواج اذإ امأ .« 7 نيتجودزملا وأ نيتلوشلا نيب نكلو «ثحبلا

 نيبو هنيب غارف كرتيو «صنلا نع فلتخي بيترت يف عضويف «ةحفص ىلإ

 نيميلا نم شماهلا ةحاسم عيسوت عم .هدعب رطس لوأو ؛هلبق رطس رخآ
 عبطلا ةلاح يف ةدحاو ةفاسم) سابتقالا روطس نيب ةفاسملا قييضتو راسيلاو

 بتك يتلا فورحلا ةيقب نع فرحلا مجح ريغصت عم «ةبتاكلا ةلآلا ىلع

 يف لضفملاف .ةحفص سابتقالا زواج اذإو :(عبطلا ةلاح يف ثحبلا اهب

 ىنعملا غوصي نأ ثحابلا ىلعو ؛ًايفرح سابتقالا نوكي الأ ءةلاحلا هذه

 سابتقالا لوأ يف عضوت ةرقف نم رثكأ سابتفا دنعو .صاخلا هبولسأب

 .62ص ٠.قباسلا عجرملا ؛بوقعي 91 90ص «قباسلا عجرملا ؛يبلش :رظنا (13)

 عجرملا ءشوحوب 710136188, 0م, ©10.. 2.16 :رظنا ءرطسأ ةعبرأ ىلإ ريشي نم كانه («14)

 .48 ص .قياسلا
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 تايبأ امأ .ةريخألا ةرقفلا ةياهن يفو ءةرقف لك لوأ دنع كلذكو «ناتلوش
 هيف تدرو يذلا بيترتلاب صنلا يف اهدحو كرتتف ؛ةسبتقملا رعشلا
 ءانغتسالا ىري نم كانهو .«نيتجودزملا نيتلوشلا نيب اهعضو عم . لصألاب

 .:سابتقالل جذامنلا ضعب يلي اميفو «''”رعشلا ىلإ ةبسنلاب نيتلوشلا نع

 (رطسأ ةتس نع لقي يذلا سابتقالل جذومن)
 تايرظنلا مهف ةرورض ىلإ نيثدحملا برعلا نيخرؤملا دحأ راشأ

 ثوحبلا يف اهنم ةداهتسالل خيراتلا ملع يف ةئيدحلا تاهاجتالاو

 تايرظنلا مهفن نأ ىلإ ةحلم ةجاحب نحنو» :هلوقب ةيخيراتلا
 يف اهنم ديفتسنلو اهب رينتسنل خيراتلا ملع يف ةثيدحلا تاهاجتالاو

 ثحبلا ةقيرط قيبطت وأ ءاهتعباتم عيطتسن ال دقو «ةيخيراتلا انثوحب

 ةداقتسالا عيطتسن اننكلو ءانتاسارد يف ةفرص ةروصب يبرغلا يخيراتلا

 ةيخيرات جهانم عضرول اديهمت جهانمو بهاذم نم دجن امم اريثك

 , "©ةةيمالسإلا ةيخيراتلا تاساردلا ةعيبط نم ةثعبنم

 (رطسأ ةتس ىلع ديزي يذلا يفرحلا سابتقالل جذومن)

 لوصأللل هدفت ءانكأ يك خرؤملا لمع فصي ىقيرر نيطنطسفق بتك

 لجأ نم نيقيلا ىلع كشلا حج رب ةرورضو تاياورلا نم همفومو ةيخيراتلا

 :لاقف «ةيخيراتلا ةقيقحلا ىلإ لصوتلا
 لمعب نوكي ام هبشأ وه ةيدقنلا ةلحرملا هذه يف خرؤملا لمع نإ»

 مهطنتسيف ةاورلاو دوهشلاب يتأي يذلا ةيئاضقلا رئاودلا يف قطنتسملا

 هتاقيفلت هجيتن مدقيو مهئادافإ يف قفحيو مهتاداهش 8 قفديو

 ال خرؤملا نكل ءىرج ام ىلع مكحلا يف اهيلإ دنتسيل هتاقيقحتو

 ماعلا يعدملا لمع نيل هزواجتي لب .ىطنتسملا لمع دنع فقي

 عافدلا ةهجوو ةراث ءاعدالا ةهجو اذهختم يماحملا لمع ىلإو

 .163 ص ؛قباسلا مجرملا ءسحلم يوم نص8 0م, (.1.. 7 005(

 .9 ص «برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحبب .يرودلا 216(
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 عئاقولا تابثإ لواحي يذلا يضاقلا لمع ىلإ ًاريخأ لصي مث - ىرخأ

 اهيف مكحلا ىلع مدقي نأ لبق

 انركذ امك تدقن دق نوكت نأ دعب تاياورلا لوانتي خرؤملا نإ:

 لباقي لازي الو ءاهلثم ةدوقنملا تاياورلا نم اهاوسب اهلباقيو اهنراقيف

 قيدصتلا ىلع كشلا هلك كلذ يف ًامدقم  نزاويو براقيو «نراقيو
 ةيفيكو ثداحلا نع ام ةعانق نّركُي نأ ىلإ - ةئربتلا ىلع ماهتالاو
 ا

 ءىراقلل رسب و «ةركفلا لامتكاب رممكي يفرحلا سايتقالا اذه نإ

 يف تَبُن دقو را نك قاع «ثحابلا جاتنإ نم سيل هنأ ةحارص

 0 8 00-00 «ةقذدب 00 عر هنأل ليوطلا نقتل اذه

 ةيادبو :ىلوألا ةرقفلا ةيادب دنع تالوشلا تعضوف «ةرقف نم رثكأ نمضت

 ءعطقتملا سابتقالا ىلإ ةراشإ ًاضيأ نمضت امك ءاهتياهنو «ةيناثلا ةرقفلا

 كانه نإ ءصنلا رخآ يف «...» ثالثلا طاقنلا عضو نم رهظي ثيحب

 . طقف هنم سبتقملا صنلاب يفتكا نكل «قيرز مالك يف ًارارمتسا

 : شماهلا وأ ةيشاحلا

 .نتملا وأ صنلا نع جرخي ام وه .شماهلا وأ ةيشاحلاب دوصقملا

 طخب هنع الصفنم صنلا ليذ يف لعج ءاوس ءًاقيلعتو ةراشإ امإو 000 امإ

 تاحورشلا تيبثت لضفيو .«ثحبلا رخآ يف وأ لصفلا ةياهن يف وأ ؛ليوط

 : هد اص اص نق دماغ نف تاقيلعلاو تاالاحإلاو

 : !©ةيلاتلا ضارغألل شماوهلا وأ يشاوحلا مدختستو

 .73 ص ؛قباللا عجرملا «فقرر 017(

 حوا 456: 1 لل 5 نا 2.26. ططياتعاط ةه0 81طنمأالا 0 ا ص48: (18)



 مخير اثلا ثحبلا ل وصأ 178

 ءاهنم سابتقالا مت يتلا ةيوناثلا عجارملاو ةيلوألا رداصملا امها حا

 .اهيلإ ةلاحإلا يف وأ

 .ىرخأ لامعأ نم ذخؤت يتلا قئاقحلاو ميهافملا 2

 ميهافم ةغايص يف ةيساسأ ةيمهأ اهل ناك يتلا ةسبتقملا راكفألا 3

 . ثحبلا

 .راركتلا عنمل ءهسفن ثحبلا تاحفص ىلع ةلاحإلا 4

 رثع يتلا ءاطخألا حيحصت وأ تارابعلا وأ تادرفملا ضعب حرش - 5

 . عمجلا ةيلمع ءانثأ يف اهيلع

 لثم ءهضارغأ مهفت يف دعاستو .ثحبلا تايفلخ حضوت حورش 6

 ةيركفلا ميهافملا وأ ثادحألا وأ ةنكمألا وأ مالعألا ضعبب فيرعتلا

 ءةميدق سيياقم وأ نازوأل ةيواسملا ةئيدحلا ريداقملا داريإ وأ ءةيعامتجالاو

 .اذكهو ًارتمتتس 60 وحن عارذلاو لايمأ ةثالث يواسي خسرفلا :لوقن نأك

 نتملا ىلإ ءيش يأ لاخدإ بنجت يف شماهلا مادختسا ةدئاف حضتتو

 ىلع نيهاربلاو ةلدألا ميدقتو ؛هقايسو هكسامتو هتدحو ىلع رثؤي دق امم

 لاجملا حسفي اذهب وهو «تاحورطو راكفأو ءارآ نم ثحابلا هركذي ام

 قارغإلا نم رذحلا بجي نكلو ءءاش اذإ تادنتسملا هذه ةعجارمل ءىراقلل

 تارشعب اهلاقثأو ءاهمادختسا ىف ةغلابملاو .شماوهلا لامعتسا ىف

 دق اذه نأل ءةفرعملاب رهاظتلاو :ةقلذحلا ليبس ىلع ءعجارملاو كاملا

 ىلإ نتملا نم لاقتنالا ةرثك نم هرظن داهجإو «ءىراقلا روفن ىلإ يدؤي
 وأ ادج ةعئاشلا رومألا وأ «هفاوتلا تيبثت زوجي الف .سكعلا وأ شماهلا

 فرعُت نأك ءةفورعملا نكامألا وأ ءنيروهشملا نيزرابلا مالعألا فيرعت

 عجرملا (فيض وبأ) دمحأ «66ص .قباسلا عجرملا «بوفعي 0165 164 ص ؛.قباسلا
 .156 - 155؟ص .قباسلا
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 وأ دادغب ةئيدمب وأ (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع ةفيلخلاب ًالثم

 . ةرهاقلا

 ةحفصلا لفسأ يف ءانفلسأ امك ءيشاوحلا وأ شماوهلا بتكتو

 ىلوألا ةلاحلا يفو «ثحبلا ةياهن وأ لصفلا ةياهن يف اهلعجي نم كانهو

 بتكتو «ضيبأ لاجمب وأ ءضيرع طخب نتملا نيبو اهنيب لصفلا بجي
 شماوهلا ىلإ ةراشإلا يف مدختستو «ةعابطلا دنع رغصأ فورحب اهصوصن

 ةمجنلاك تاراشإلا ضعب عضو حرتقي نم كانه نكل «ةداع ماقرألا

 وأ «نتملا يف درو ام لمجم ليصفتل تاحاضيإ ركذ ةلاح يف (#) ًالثم

 اهسفن ةحفصلا يف ناث حاضيإ درو اذإف .,كلذ وحن وأ عضوم قيقحتل

 ماقرألا لدب موجنلا مدختست دقو .اذكهو (*#*) نيتمجنب هل ةراشإلا تناك

 , 29!تاناونعلا نم ناونع قوف اهناكم ناك اذإ

 (ةمجن لكش ىلع يتأي يذلا شماهلل جذومن)
 ؛ةيخيراتلا ثاحبألا يف ةماعلا تاهاجتالا»

 ب يرفج : ملقب

 ا**ليلعلا دمحأ حلاص : ةمجرت

 عبطلا ةيلمع يف لهسأ اهنأل ءامئاد ماقرألا مادختسا لضفملا نمو

 نيب نتملا يف ماقرألا عضوتو 0 ًازيح لغشت الو انيقعت لقأو

 ءاهلبق ال تاسابتقالاو دهاوشلا دعبو «ليلقب رطسلا ىلعأ يف ةنودم نيسوق

 بتكنت نأ ىلع «ةلصاف وأ ةطقنب ةيهتنم ةلمج رخآ ىلع نوكت نأ لضفيو

 .102 101 ص «قباسلا عجرملا ؛يبلش (19)

 يف ةيخيراتلا ةطبارلا سيئرو سيدنارب ةعماجو دروفكأ ةعماج يف ثيدحلا خيراتلا ذاتنأ 8(4)

 1967 _ 1964 ارتلكنإ

 .يقارعلا يملعلا ممجملا سيئر ؟(#*©#)

 .9ا ص ءقباسلا عجرملا ء.ضايفلا :نراق (20)



 يخيراتلا ثحبلا ل وصأ 150

 .اهديرن يتلا شماوهلا عم ةحفصلا لفسأ يف اهلباقي ام

. 0 
 يهو «ميقرتلل قئارط عبرأ كانهو

 ماقرأ عضو وه ءًاعويش اهرثكأو اهلهسأو قئارطلا هذه مهأ نإ ١

 لفسأ يف عضوتو «(1) مقرب أدبت ةدح ىلع ةحفص لكل ةلسلسم ةلقتسم

 «ثحابلا لمع لهست ةقيرطلا هذهو ءاهب ةصاخلا شماوهلا ةحفص لك

 شماوه رييغت ىلإ جاتحي نأ نود رخآ مقر ةفاضإ وأ فذح هنكمي ثيحب

 نم ثلاثلا لصفلا شماوه ظحالي نأ ءىراقلل نكميو .ىرخألا تاحفصلا

 انداقتعا يفو .ةقيرطلا هذهب تنود ثيح .باتكلا اذه نم يناثلا بابلا

 . رداصملا ةعباتم كلذكو ةدايزلا وأ فذحلا لّهست اهنأل قئارطلا لضفأ هذه

 ىلع ثحبلا لوصف نم لصف لكل لصتم لسلسم مكر ءاطعإ 2

 عيمج نودت ثيح «لصفلا ةياهن ىلإ رمتسيو () مكرب ادن 3

 مزلتسي ماقرألا و ةفاضإلا وأ فذحلاب رييغت 5 ثادحإ كل ءماقرألا

 نم عبارلا لصفلا شماوه تنوذ دقو ٠ لصفلا ةيأهن ىتح هلذعب ام رييعت

 . ةقيرطلا هذه ىقكو باتكلا اذه نم ىناثلا بابلا

 يف تبثت نأ ىلع .«دحاولا لصفلا نمض ةلسلسم ماقرألا لعج 3

 اذه لوصف عيمج شماوه تنوُد دقو ؛ةصاخلا اهشماوه ةحفص لك

 . يناثلا بابلا نم عبارلاو كلاغلا نيلصفلا ءانثتساب ةقيرطلا هذه ىقكو باتكلا

 ةياهن ىلإ رمتسيو 010 مقرب أدبي ؛هلك ثحبلل لسلسم مقر ءاطعإ 4

 ثادحإ نأ حضاولا نمو .ريخألا يف ةلماك شماوهلا بتكت ثيح ؛«ثحبلا

 ةياهن ىتح هدعب ام رييغت مزلتسي ماقرألا يف ةفاضإلا وأ فذحلاب رييغت يأ

 .::تحابلا كيزت يهو ثحبلا
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 ىلعف ءاهئواسمو اهايازم قئارطلا هذه نم ةقيرط لكل نأ كشالو

 ءىراقلا ىلعو «؛ثحابلا ىلع لهسأ يه ىلوألا ةقيرطلا نأ نم مغرلا

 وأ ةبتاكلا ةلآلا ىلع ءاوس «ةعابطلا ىلإ ةبسنلاب بعاتملا ريثت اهنإف ءًاضيأ

 ةحفصلا هيوحت امم رثكأ ةداع يوحت ةعوبطملا ةحفصلا نأل ؛ةعبطملا

 ام وهو «ىرخأ ىلإ ةحفص نم ماقرألا ضعب ًانايحأ لقتنتف ءديلاب ةبوتكملا
 .ةدّوسملا يف ثحابلا اهعضو يتلا ماقرألا رييغت ىلإ يدؤي

 ةبتاكلا ةلآلا ىلع براضلا لمع ةعبارلاو ةيناثلا ناتقيرطلا لّهستو
 هلغشتس ام ةحاسم اردقي نل امهنأل «ةعبطملا يف ثحبلا جارخإب موقي نمو

 ةقيرطلا عابتا ةلاح يف شماوهلا ماقرأ رييغت ىلإ ارطضي نلو شماوهلا
 ىلإ رطضيس ثيحب «نيتقيرطلا نيتاه ىلإ حاتري ال ءىراقلا نكل ؛ىلوألا

 (ةيناثلا ةقيرطلا بسحب) لصفلا ةياهن ىلإ اهأرقي ىتلا ةحفصلا نم لاقتنالا

 نهد احنا دارا املك مةهارلا ةكيطلا يعط كفاءات كر
 يذلا دهجلا هعم لءاضتي ءىراقلا ىلع بعتو ةقشم كلذ يفو .شماوهلا

 نع لوؤسملا دضنملل وأ «ةبتاكلا ةلآلا ىلع براضلل هريفوت نكمي

 .نيتقيرطلا نيتاه مادختسا مدعب حصنُي اذهلو «ةعابطلا

 .«باتكلا اذه لوصف مظعم يف تعبتا يتلا يهو ء؛ةئلاثلا ةقيرطلا امأ

 فذحلا ةلاح يف لصفلا شماوه ماقرأ رييغت اضيأ بلطتت تناك نإو يهف

 جرخُي يذلا عابطلاو «ةبتاكلا ةلآلا براض ىلع لهسأ اهنإف ءةفاضإلاو

 يف شماوهلا هل رفوت اهنأل ءىراقلا اهب رئأتي ال كلذك ءرشنلل باتكلا

 . لصفلا ةياهن ىلإ السلسم ًاميقرت اهميقرت عم ةحفصلا لفسأ

 وأ يشاوحلا ميقرت يف ىلوألا ةقيرطلا عابتاب بالطلا حصنُيو
 اذإ ىتح ء:ماقرألا ةباتك يف صاصرلا ملق مدختسُي نأ ىلع .«شماوهلا

 ءرييغتلا وأ فذحلاو ةدايزلل لاجم قبي ملو يئاهنلا هلكش يف ثحبلا حبصأ

 ماقرألا لعجب ةئلاثلا ةقيرطلا ىلإ اوؤاش نإ ةدوعلاو ماقرألا وحم نكمأ
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 .ةصاخلا اهشماوهب ةحفص لك ظافتحا عم دحاولا لصفلا نمض ةلسلسم

 ناكملا هل مستي ملو ءًاريبك شماهلا يف بوتكملا صنلا ناك اذإو

 نم ريخألا رطسلا رخآ يف ( <) ةمالع عضن ؛«ةحفصلا لفسأ يف يقبتملا

 «ةيلاتلا ةحفصلا يف شماهلا نم رطسلا لوأ يف اهرركنو ءةحفصلا لفسأ

 راصتقالاو ةيلمعلا هذه نم راثكإلاب حصني ال نكلو .شماهلا لمكن مث

 يف كابرإ نم هببست ام ىلإ رظنلاب ىوصقلا ةرورضلا دنع اهمادختسا ىلع
 . عبطلا

 وأ ردصم نم رثكأ يف درو اذإ «٠ سبتقملا ربخلا ةظحالم بجي كلذك

 مدقلا بسحب عجارملاو رداصملا بترت نأ بجي ةلاحلا هذه يفف ءعجرم

 ةيلوألا رداصملا يفلؤم ىلإ ةبسنلاب ًاليلد ةافولا تاونس ذختتو ةيمهألاو

 ؛ةيوناثلا عجارملا ىلإ ةبسنلاب ؛(ىلوألا ةعبطلا) رشنلا خيراتو ؛ةميدقلا

 امأ (؟) ةطوقنم ةلصافب رخآو ردصم نيب لصفلا نسحي ةلاحلا هذه يفو

 .بسحف ةلصافب اهنيب لصفيف ءدحاو فلؤمل رداصملا تناك اذإ

 ةاذاحمب رخآلا تحت اهدحأ .«نيسوق نيب شماهلا يف ماقرألا عضوتو

 اهضعب ليلق غارف دعب تامولعملا بتكتو ءدحاو رطس اهنيب لصفيو ةماث
 لب «ماقرألا تحت عقتف نيميلا ةههج ىلإ زواجت نأ نود ؛« ضعب تحت

 :اذكهو أاغراف ماقرألا تحت ام كرتُيو تامولعملا تحت نوكت نأ بجي



 13 ثحبلا ةباتكو ضرعلا

 ايولتما قولمتتسسي نيتالحملا .باثككلا نضع نأ «ةتظخاإلم ندجتتا انو

 يف كلذ نوركذيف ءاهيلع اودمتعا يتلا عجارملا ىلإ ةراشإلا يف ًاديدج

 رداصملا ميفرت ةقيرطلا هذه لثم بلطتتو «شماهلا يف سيلو باتكلا نتم
 ةباتكلا لالخ ةراشإلاب بتاكلا يفتكي ثيحب «ثحبلا رخآ يف عجارملاو
 «تامولعملا اهنم سبتقا يتلا تاحفصلاو ءعجرملا ذأ صا مقر ىلإ

 رداصملا ةمئاق ىلإ انه ريشي (15) مقرلاف «(45ص «15) :لوقي ناك

 و (15) مقرلا يذ عجرملا وأ ردصملا يأ .ثحبلا ةياهن يف ةدوجوملا

 هذهو ءردصملا كلذ نم سابتقالا اهنم مت يتلا ةحفصلا ىلإ ريشت (45ص)

 ال اهنأل .مهتيبلاغ نم لب «نيثحابلا ضعب لبق نم ةذبحم ريغ ةقيرطلا
 ىلإ عوجرلا بلطتي يذلا رمألا ؛عجرملا وأ ردصملا مسا ةعرسب رهظت

 ريغو لمم ءيش اذهو ؛7©2سابتقا ىلإ اهيف راشُي ةره لك رداصملا ةمئاق

 . يلمع
 : شماوهلا يف تامولعملا قيثوت بيلاسأ

 عجارملاو رداصملاب ةصاخلا تامولعملا تيبثت ةيفيكب ناماظن كانه

 : شماوهلا يف

 فلؤملا مسا ركذب يفتكي لب تامولعملا لك تبثي ال لوألا ١

 افلؤم باتكلا ناك اذإ - ءزجلا مث «ةلاسرلا وأ ثحبلا وأ باتكلا ناونعو

 هناكمو رشنلاب ةصاخلا تامولعملا ةيقب امأ ء.ةحفصلا مقرف - ءازجأ نم

 يف ماظنلا اذه قفو تيثتف ءرشنلا نامزو ؛ةعبطلا مقرو ةعبطملا مساو

 . عجارملاو رداصملا سرهف

 ًاصاخ ًاسرهف بلاغلا يف صصخي ال وهف :يناثلا ماظنلا امأ - 2

 دري امدنع ةلماك رشنلاب ةصاخلا تامولعملا ركذت لب ؛عجارملاو رداصملل

 .33 - 52ص ءقياسلا عجرملا شوحوب :؛43ص «قباسلا عجرملا .يراوهلا :رظنا (22)
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 .ثحبلا يف ةرم لوأل باتكلا ركذ

 ةلماكلا تامولعملا ركذب كلذو .نيماظنلا نيذه نيب جزملا لضفألاو

 عم ء؛ةرم لوأ مجرملا وأ ردصملا دري نيح رشنلاو باتكلاو فلؤملا نع
 ليهستل كلذو «ثحبلا ةياهن يف عجارملاو رداصملل ةصاخ ةمئاق لمع

 رشنلاب ةصاخلا تامولعملا ىلع روثعلا نم هنيكمتو ءىراقلا ىلع رمألا

 لوأ درت نيح شماوهلا يف ءاوس اهتعجارم وأ اهتفرعمب متهي يتلا بتكلل
 تبثت يتلا تالاحلا مهأ يتأي اميفو .عجارملاو رداصملا ةمئاق يف وأ ؛ةرم
 : 20!” شماوهلا يف تامولعملا اهيف

 :باتك ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :ًالوأ

 بسحب نّودي ةرم لوأ ثحبلا يف عجرملا وأ ردصملا درو اذإ
 : يتالا لسلستلا

 (بلق نود نمو يداعلا بيترتلاب) هبقل مث فلؤملا مسا 1

 .(طخ هتحت نوكي نأ لضفي) باتكلا ناونع 2

 كانه ناك نإ) ققحملا وأ .لوصفلا عماج وأ .مجرتملا مسا-3

 (ققحم وأ لوصف عماج وأ مجرتم

 (خلا . . .ةثلاثلا «ةيناثلا «تاعبطلا ددعت ةلاح يف) ةعبطلا مقر - 4

 .باتكلا هيف رشن يذلا دلبلا وأ ةنيدملا مسا - 5

 .٠ رشانلا مسأ -. 6

 رسل ناد

 تتيعوطنوو 0م, 01, 229 6 ظطماتعط همم ظانعمطإلب 0م. (11..مم56-51 :فنراق (23)

 ءيراوهلا .166ص .قباسلا مجرملا ؛«سحلم 110 104 صص ؛قباسلا عجرملا ىبلش

 .60 - 57ص ءقيبالا عجرملا ءشوحوب 457 42ص ءقيأسلا عجرملا
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 .ةحفصلا مث (ءازجأ باتكلل تناك نإ) ءزجلا مقر - 8

 ارابتعا نيسوق نيب رشنلاب ةصاخلا تامولعملا عضو ىري نم كانهو

 . رشانلا ركذ

 (شماهلا يف دحاو باتك ىلإ ةراشإلل جذومن)

 ناكو «ةوزغ نيرشعو عبس هسفنب ازغ يتلا هيي يبنلا يزاغم تناكف»
 .ةظيرقو .قدتخلاو . عسيرملا .دحأو «لاتقلا ردب + عت اهيف لتاف ام

 ةيرس نيعبرأو ًاعبس ايارسلا تناكو «فئاطلاو «نينحو ءحتفلاو : ربيخحو

 ا ثالث رمتعاو

 مث يداعلا بيترتلاب فلؤملا مسا ةباتك (319) شماه ىلع ظحالليو

 هتباتك بجوتي نيح يف «ةلصاف ّيأ دوجو نود .كلذ دعب بقللا ركذ

 رداصملا ةمئاق ىف كلذكو «ةيناثلا ةرملا ىف هدورو لاح ىف سكعلاب

 تاردضتحم نع ءاعسالا نكي كلذكو هني انين ىرتست امك هوحاركلاز
 ءزجلا مقر نيب «نيتيدومعلا نيتطقنلاب امهنع ةضاعتسالاو ءةحفصلاو ءزجلا
 .7/1 وأ 7:1 :اذكه يأ .ةحفصلا مقرو

 :نيتيلاتتم نيترم هسفن باتكلا ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :ًايناث

 تامولعملا ركذت «نيتيلاتتم نيترم هسفن باتكلا ىلإ ةراشإلا ةلاح يف
 ةرملا يف اهتباتك رّركي ال ثحابلا نككل «ىلوألا ةرملا يف ةلماك هب ةقلعتملا

 مكر عضو عم *هسفن عجرملا وأ «؟ ةيسفن ردصملا# ةرابعب يقتكي لب « ةيناثلا

 اهنم ذخأ ىتلا تاحفصلا وأ ةحفصلاو  ءازجأ كانه تناك نإ  ءزجلا

 «3ط) سنوج ندسرام .قيقحت ءيزاغملا باتك .يدقاولا رمع نب دمحم هللاديعوبأ (24)
 .1 ص 1 َّ ء(4 ءبتكلا ملاع ءتموريب
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 نأ ثحابلا ىلع نيعتيف «ةيبنجألا ةغللاب باتكلا ناك اذإو تامولعملا

 ينعت يتلا «ةينيتاللا (16010هه0) ةملك رصتخم وهو 16:ل حلطصم لمعتسي

 . (15 56 ه3 ماق66 هسفن ناكملا ىف) ةيزيلكتإلاب

 (نيتيلانتتم نيترم هسفن باتكلا ىلإ هيف راشي يذلا سشماهلل جذومن)

 لامعأ ىلع نوزكريو .لودلل ةيسايسلا لاوحألا ةسارد ىلإ نوهجتي اوناك

 بوعشلا خيرات ةساردب ًاريثك نونعي الو «ةزرابلا تايصخشلاو ماكحلا

 رصعلل ةلماش ةروص نيوكت ىلع دعاسيال ءلاحلا ةعيبطب اذهو « ”””اهسفن

 ةايحلا يحاون فلتخم ةسارد ىلع زيكرتلا بجي اذل «هكحب متي يذلا

 ىلع ًاريثك اندعاست يتلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا مظنلا اميس الو .عمتجملل

 ةيمالسإلا دالبلل رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا يف عاض وألاو تالكشملا مهفت
|| 220 

 ءالثم ةيزيلكنإلا ةغللاب مدختسملا باتكلا ناك ول رمألا كلذكو

 «ةلماك رشنلا تامولعمو باتكلاو فلؤملا مسا لوألا شماهلا يف ركذيف

 وأ ردصملل فدارملا صاخلا حلطصملا يلاتلا شماهلا يف بتكُي مث

 سابتقالا اهنم لقُث يتلا تاحفصلا وأ ةحفصلا مث (1614) هسفن عجرملا

 :اذكه

 (26) ]ض:0. م8

 :نيتيلاتتم ريغ نيترم باتكلا ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا  ًاثلا
 :امهو امهيلإ ةراشؤلا نم ديال نالامتحا ةلاحلا هذه يف دجويو

 ةبتكم ءةرهاقلا) هيف ثحبلا جهانمو يمالسإلا خيراتلا رداصم .فشاك ليعامسإ ةديس (25)

 .5ص 000 ءةيرصملا ولجنتألا

 .8صضص «هسقن عجرملا 226(
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 هنم سبتقن يذلا بتاكلا وأ فلؤملل طقف دحاو باتك مادختسا - 1

 .هسفن بتاكلل ثحب وأ باتك نم رثكأ مادختسا 2

 ةيناثلا ةرملا يف هيلإ ةراشإلاب يفتكن ءدحاو باتك فلؤملل ناك اذإف

 اذإ - قباسلا عجرملا وأ - انوا اردنسع ناك اذإ -:قباسلا ندضتلا ةرادعت

 نكي مل اذإ هل ريخألا مسالا وأ) فلؤملا بقلب ًاقوبسم  ًايوناث ًاعجرم ناك

 اهنم ذخأ يتلا تاحفصلا وأ ةحفصلا ىلإ ةراشإلا عم ؛(بقل هدنع

 نم الدب 0م. 01. حلطصم ملختسي ةيزيلكنإلا ةغللا يفو « سابتفالا

 يأ (0معمع 8:0(0) ةينيتاللاب ينعي وهو «قباسلا عجرملا وأ قباسلا ردصملا

 نم ةيناثلا ةراشإلا ىلإ ةبسنلاب الكم لاقيف (1 06 *ها كاه0) ةيزيلكنإلاب

 آت همهدت6ب 08. هنا, م.50 :يبنجألا عجرملا

 (نيتيلاتتم ريغ نيترم هسفن باتكلا ىلإ هيف راشي يذلا شماهلل جذومن)

 ءرشع نماثلا نرقلا ذنم ًاريثك يبرعلا جيلخلا ةقطنمب ايناطيرب تمتها

 ةيركسعو ةيسايسو ةيداصتقا عفاود مامتهالا اذه يف اهحفدي ناكو
 .هاجتالا اذه يف تراس يتلا ةديحولا ايناطيرب نكت ملو 227! ةيقوس

 ةنس ةيكيرمألا ةروثلا بورح ءاهتنا دعب ناكيرمألا راجتلا عراس دقف
 ىلإ «ءايناطيرب نم لالقتسالا ىلع مهدالب لوصحو (1783 - 1778)

 «ةيقرشلا ةراجتلا يف مهل ظح ىلع لوصحلل قرشلا وحن هاجنالا

 ذنم ةيبرعلا ةريزجلا بونجو ةيقرشلا ايقيرفأ هىناوم ضعب ىلإ اوؤاجف
 ْ , ©80 عع نماثلا نرقلا رخاوأ

 تاراقلا نيب يبرعلا جيلخلل زاتمملا يجيتارتسالا عقوملا ةيمهأ نإ

 راد «دادغي) يبرعلا جيلخلا طفن ىلع يكيرمألا يناطيربلا سفانتلا ء.ميهو دمحم بلاط (27)
 .23 ص :(1982 ؛رشنلل ديشرلا

 1947 1941 يبرعلا ٍجيلخلا ةقطنم يف ةيكيرمألا ةسايسلا روطت ؛دارم يلع ليلخ (28)

 .18 ص «ء(1980 ؛ةرصبلا ةعماج ةعبطم ءةرصبلا)
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 ةراجتلا قرط ءاقتلا ةطقن هنوكو ءايقيرفأو ابوروأو ايسآ ثالثلا

 اهحلاصمو ايناطيرب ىلإ ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ تناك يتلا يه «ةفلتخملا

 . 7”كاذنآ ةيناطيربلا ةيروطاربمالا تاكلتمم ىنغأ دعت يتلا دنهلا يف

 مل اذهلو يفرح ريغ وه سابتقالا نأ جذومنلا اذه ىلع ظحاليو
 ركذي (29) شماهلا ىلإ ةبسنلاب انيفتكا اننأ ظحالُي كلذك ؛تالوشلا عضوت

 عجرملا ةرابع ركذ عم ءميهو دمحم بلاط وهو طقف بتاكلا بقل
 .فلؤملاب ةقلعتملا تامولعملا عيمج اندروأ نأ قبس اننأل «قباسلا

 سيلو «سايتقالا ةيادب يف يأ 227«2) مقر شماه يف رشنلاو ءباتكلاو

 دامتعالا مت يتلا عجارملا عيمج ىلإ ةبسنلاب ىرخأ ةسارد يأ فلؤملا اذهل

 .باتكلا اذه يف اهيلع

 تمدختساو «ىرخأ بتك وأ تالاقم هسفن فلؤملل تناك اذإ امأ

 دعب «باتك لك ناونع ركذ نم دب ال ةلاحلا هذه يفف «ثحبلا يف عجارمك

 ناوئع وأ دصقن لاقم يأ :ءىراقلا فرعي ىتح «فلؤملا بقل ىلإ ةراشإلا

 بسانم راصتخا ىلإ ءوجللا ةلاحلا هذه يف نكميو هيلإ ريشن يذلا باتكلا

 اذه ىلإ ةراشإلا طرتشي نكلو «هل زمر رايتخا وأ ًاليوط ناك اذإ ناونعلل
 ةيادب يف اهعضيو ثحابلا اهب موقي يتلا تارصتخيملا ةمئاق يف زمرلا

 :فحتلا

 يدوعسملل «رهوجلا نداعمو بهذلا جورم باتك نم ًاصن انسبتقا اذإف

 يف يربطلا هنأ ضرفنلو نيفلؤملا نم هريغ نم تامولعم انذخأ مث ءآلثم
 ةيناث ةرم يدوعسملا نم كلذ دعب انذخأ مث «كولملاو لسرلا خيرات هباتك

 ىلإ شماهلا يف ةراشإلا نوكتف .فارشإلاو هيبنتلا رخآلا هباتك نم نكلو
 : يتآلاك رداصملا هذه

 .23ص .قياسلا مجرملا ءميهو (29)
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 مل كلذل ناكملا اذه لبق ًاقباس ركذ هنأ ضرتفن) 20/3 :بهذلا جورم هيدوعسملا (1)
 . (هْنع ةلماكلا تامولعملا بتكت

 يف رخآآ باتك هل مدختسي ملو ًاقباس ركذ هنأ ضرتفن) 350/5 :قباسلا ردصملا ءيربطلا (2)
 .(ثحبلا

 .(ًاقبام ركذ هنأ ضرتفن ًاضيأ64 ص 20/3 :فقارشإلاو هيبنثلا ءيدرعسملا 2 (3)

 يف عجارملاو رداصملا ةباتكل ةلوهس رثكأ ىرخأ ةقيرط كانهو
 نم 3011 سو طاوم) نايبارت تاك اهيلإ تراشأ «ةيناثلا ةرملل شماوهلا

 ةحفصلا مقرو فلؤملا مسا ركذ نمضتت يهو ؛ةيكيرمألا وغاكيش ةعماج

 عجرملا يأ لمع. ك(,) و (©م. ©2-1) و (50:0) تاحلطصم مدختسا نود

 فلؤملل ناعجرم كانه ناك اذإ امأ .هسفن ناكملا «قباسلا عجرملاو ءهسفن

 ةحفصلا مقرو باتكلا مساو فلؤملا مسا بتكيف امهركذ قبس هسفن

 : يتأي امك وغاكيش ةعماج ةقيرط بسحب ةقباسلا شماوهلا بتكت اذكهو
 20/3 :بهذلا جورم .يدوعسملا (1)

 350/5 ؛يربطلا (2)
 64 ص ءفارشإلاو هيبنتلا .يدوعسملا (3)

 :روشنم ريغ طوطخم ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :اعبار

 ءاهسفن بتكلا ىلإ ةراشإلا ةقيرط تاطوطخملا ىلإ ةراشإلا يف عبتت

 خيرات ركذي كلذ دعبو .طوطخملا ناونع مث ءالماك فلؤملا مسا ركذ يأ

 .ءاهيف رفاوتي يتلا ةبتكملا وأ فيشرألا مسا مث - دجو نإ  طوطخملا

 ام اذإو تمدختسا يتلا ةحفصلا وأ «ةقرولاف همقرف «ميلقإلا وأ ةدلبلاف

 .اضيأ همسا ركذي رخآ صخش ةزوح يف ةروصم ةخسن تمدختسا

 رك 8135112[ 105 "21115 هأ (عرتت5 مه78135, :12عدع5 300 101556231025 ح60. (30)
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 (روشنم ريغ طوطخم ىلإ هيف راشي يذلا شماهلل جذومن)
 يملسلا بيبح نب كلملا دبع ةمجرت صخت تامولعم انسبتقا ول

 00 نم اهيخرؤم لئاوأو «ءسلدنألا ءاملع دحأ .(م852 /ه338 /ت)

 نوكيف (م971 /ه360 ت) ينشخلا ثراح نب دمحمل نيثدحملا تاقبط

 : يتالاك شماهلا يف طوطخملاب ةصاخلا تامولعملا نيودت

 ٠ طايرلا «يكلملا ريصقلا ةبتكم طوطخم .نيئدحملا تاقبط ١ينثخلا ثراح نب دمحم 20(

 .157 ةقرولا .هط نونذ دحاولا دبع ةزرح يف تاتستوفلاب ةروصم ةخسن :(6916) مقر

 ةرابع ةيادبلا ىف بتكيف ءالوهجم طوطخملا فلؤم ناك اذإ امأ

 ةدبرطلا يتوب« تامولسملا ةتيور( واحلا قاوتع علا (فلؤملالرهجم)
 .فلؤملا ةلوهجملا ةروشنملا بتكلا ىلإ ةبسنلاب اهسفن

 :ةديرج يف ةلاقم وأ ةلجم يف ثحب ىلإ هيف ٍراشي يذلا شماهلا :ًاسماخ
 شماوهلا نوكت ةيموي ةديرج وأ ةيملع ةلجم نم سابتقالا ةلاح يف

 : يتآلا بيترتلاب

 (بلق نود) هبقلو الماك فلؤملا مسا 1

 . (ةياهنلاو ةيادبلا يف نيتجودزم نيب) ةلاقملا وأ ثحبلا ناونع - 2

 .(طخ هتحت نوكي نأ لضفي) ةديرجلا وأ ةلجملا مسا -3

 .ددعلا مقر - 4

 .دلجملا مقر 5

 (هركذي ال نم كانهو) رشنلا ناكم - 6

 ىلإ ةبسنلاب مويلا ىلإ ةفاضإ ةنسلاو رهشلا) رشنلا خيرات 7
 . (ةديرجلا
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 .اهيلإ راشملا تاحفصلا وأ ةحفصلا مقر 8

 (ةيملع ةلجم يف ثحب ىلإ هيف راشي يذلا شماهلل جذومن) أ

 ضفقانتلاو ضومغلا ضعب دوجو ىلإ نيئدحملا نيثحابلا دحأ زاشأ

 ةمهاسم مدع نأشب ةيخيراتلا رداصملا اهتدروأ يتلا تاياورلا ضعب يف

 ةلواحم ةيمهأ نع هونو ءردب ةكرعم لبق ايارسلاو تاوزغلا يف راصنألا

 ةميلس ةروصب هميوقت ةداعإل ةيادبلا ذنم راصنألا فقوم ةسارد ىلإ عوجرلا

 فورظلا كلح أ يف مالسإلا اورصن نمل ًافاصنإو .ةيخيراتلا ةقيقحلل ةمدخ

 . ””لاوحألاو 31 4

 : ةيبنجأ ةلجم نم

 طوقلا رايهنا نع (58818/) وش ذاتسألا لاقم انمدختسا اننأ ضرفنل

 :ةلجم يف روشنملا اينابسأ يف نييبرغلا
 "طع عدهاتذا اشهد عق] 18/16

 : ىتآلاك شماهلا ىف هيلإ ةلاحإلا نوكتف 01906 ةنس ىف رداصلا :21ددعلا

 آ[. 10. وةطونعب," 1طع 1511 هآ طع الاوان عونطلع هبعم زص ذمقتق" 1طع عصماتولط

 115021221 1 عاب1 عاب, 2ع 2غ 1 (1906). مم. 211-22

 .(ةيموي ةديرج يف لاقم ىلإ هيف راشب يذلا شماهلل جذومن) - ب

 تااسج اهنأ «نيرشعلا ةروث نع هل لاقم يف باتكلا دحأ ركذ

 مهكسامت ترهظأو يبألا انيعش ءانبأ ىدل يموقلاو ينطولا يعولا»

 ىتح («ص)لرسرلا ايارصو يراغم يف راصنألا ررد ىلع ءارضأ ؛حالملا ىبيحب مشاه 231

 .32 ص ٠1987 .3 ددعلا ءراثآلاو خيراتلا يف تاسارد ةلجم ءردب ةوزغ
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 , 7208 نيلتحملا دض لاضنلا يف مهمح التو

 :رخآ باتك نم ةلوقنم ةرقف ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :ًاسداس

 يتلا صوصنلا ضعب ثحابلا دجي نأ نايحألا ضعب يف ثدحي دق

 نم صوصنلا هذه نوكت ام ًابلاغو ءهرخآ باتك يف ةلوقنم «هثحب ىف هديفت

 رطقم ١ ىويشلا ىف مانأل نأ «ةلكحلا فاكاملا ف تاره ال ىلرأ دعب
 كلذ ىلإ ريشي نأ طرشب نكلو «يوناثلا عجرملا نم اهسابتقا ىلإ ثحابلا
 همهف ءوس وأ «صنلا أطخ ةلاح يف ةيلوؤسم ّيأ لمحتي ال ىتح ليصفتلاب

 درو امك ءايفرح صنلا لقني نأ نسحتسملا نمو .عجرملا فلؤم لبق نم
 ردصملا بتاك هدارأ يذلا ىنعملا ًامامت حضتيل هبولسأب هفصي نأ نود

 ىلع لوصحلل دوهجلا عيمج ثحابلا لذبي نأ لضفألا نم نكلو ؛يلصألا
 هبتك ام ًالعف لقني هنأ ىلإ نئمطي ىتح «هب ةناعتسالاو يلصألا ردصملا

 .اهتحص نم قثاو وهو تامولعملا هنم سبتقيو «صنلا بحاص

 (رفاوتم ريغ رخآ باتك نم ةلوقنم ةرقف ىلإ هيف راشي يذلا شماهلل جذومن)

 ىلع ًايوئس يلوتست ةيطانرغلا شيتفتلا نيواود مكاحم تناك»
 ةكرح نأ (68780) دارج خرؤملا ركذ دقو ءًايكسيروم نيعبس كالمأ
 ساسأ ىلع «ةقيرطلا هذه ةينبتم ترمتسا شيتفتلا نيواود مكاحم

 لالخ اهتمق ىلإ اهلوصو ةجرد ىلإ اذهو ءةنس لك غلابملا عافترا
 تناك يتلا ةروثلا يهو «تارشبلا ةروث تقبس يتلا تاونس سمخلا

 ةرداصم دض نييكسيروملا ةضافتنال ًارشابم اببس وأ ًاريبعت عقاولا يف
 , 0 7ةبهكالمأ

 ناريزح 30) :697| ددعلا .ةروثلا ةديرج .نيرشعلا ةروث نم تاحفص ؛ةكامس ناندع (32)

 .5ص 9

 آب, 0ددل «آ12 10051[ كمر زن 105 510توعمو مم ت01505 (1580-1526ز», ظنأزءانله (33)

 «كايدراك يول :نع القت .1115مدصنل الع 1١ 127111, 205 عأ 2, ممل. 63-77
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 ردصملا نع ةلماكلا تامولعملا نيودت شماهلا اذه ىف ظحالنو

 ةلاح يف) سابتفالا هنم مت يذلا «يوناثلا عجرملا نع كلذكو «يلصألا

 .(ثحبلا يف ةرم لوأ هدورو

 : رخآ ًامسا لمحي باتك يف ةسارد ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :ًاعباس

 ماق يتلا تاساردلا نم ةعومجم نايحألا ضعب يف ثحابلا هباجي

 بتاكلا ريغ «ةئيعم ةئيه وأ ءرخآ بتاك اهيلع فارشإلاو اهفينصت ىلع

 فلؤملا مسا ثحاملا بتكي «ةلاحلا هذه ىفن ( ةمم سابتقالا دوب يذلا

 مث ؛(ةياهنلاو ةيادبلا يف نيسوق نيب) هتسارد وأ هثحب ناونع مث .هبقلو

 ىلإ فيضي مث هررحم وأ «نيعم بتاك دوجو مدع ةلاح يف «ةفرشملا

 نم عونلا اذهل ناجذومن يتأي اميفو ءرشنلاب ةصاخلا تامولعملا عيمج كلذ

 .ةيزيلكنإلا ةغللاب رخآالاو «ةيبرعلا ةغللاب امهدحأ «شماهلا

 (رخآ أمسا لمحي باتك يف ةسارد ىلإ هيف راشي يذلا شماهلل جذومن)

 ؛ ةيبرعلا ةغللاب أ

 تناك يتلا تافصلا تاذ مهتداق يف نويومألا ءافلخلا ىخوت دقو»

 لا ةقئلاو ةديقعلا حوسرو مزحلاب فصتيو ؛ةيلوؤسملا

 : ةيزيلكنإلا ةغللاب تب

 بيرعت ((1650 )1492  ةيلدجلا ةهباجملا «نويحيسملاو نويسلدتألا نويكيروملا

 ناويدو ةيبرغملا ةيخيراتلا ةلجملا تاروشنم ؛سنوت) ءيميمتلا ليلجلا دبع :ميدقتو
 .109صص :(1983 .رئازجلا يف ةيعماجلا تاعوبطملا

 ءحالسلاو شيجلا ؛باتك نمض ثحب .«يومألا رصعلا ةداق» ءهط نونذ دحاولا ديع (34)
 .312/4 (1988 «ةعابطلل ةيرحلا راد :دادغب) خيراتلا ةذئاسأ نم ةيشن فيلأت
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 «ل4 بكاتسج طتوامتموعومطإل 1١ 2 مهن( 017 84نقأأست هنلاتنع 30م0 قه هقأإل 6ع

 نونعيمإ6 ومال تطعم د00 بزاط ءقعوعوعع غنج هاطعع تنلاتكه] 351065 4

35 
 ١ 7 عب عأ نرد هلم عال 5+

 دقو .باتكلل (80100) نيررحم دوجو شماهلا اذه ىلع ظحاليو

 امهف (ريرحت) يأ (عفئا6ل) رصتخم يهو (©0)ب نيقوبسم امهيلإ ةراشإلا تمت

 ثحسبلل يلصألا بتاكلا مسأ لظ دقو ءاهاعمجو ثوحبلا اررح ناذللا

 . الماك ناونعلاو

 : ةيموكح قئاثو ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :ًانماث

 يتلا ةسايملا نع رّبعت اهنأل .ةيمسر قئاثو ةيموكحلا صوصتنلا لمعت

 يف ىربك ةيانع هجوي نأ ثحابلا ىلع بجي اذل ؛ةلودلا اهيلع ريست

 ًاعباط لوقنملا مالكلا ءاطعإ مدع ةظحالمو ةقدلا ثيح نم «سابتقالا
 : يتآلا لكشلاب شماهلا نوكيو دوصقملا يلصألا ىنعملل ارياغم

 رشنب تماق يتلا ةهجلا وأ «ةرازولا مث ةلودلا مسا ةلوأ تنقيب

 .اهنم سبتقملا ةحفصلا

 (ةيموكح قئاثو ىلإ هيف راشي يذلا شماهلل جذومن)

 تامجهلا نم ةلسلس ناريإ تأدب 1980 لوليأ نم عبارلا يفو#

 .ًاضيأ «ةيوجلا ةوقلا مادختسابو عوردلاو ةاشملاو ةيعفدملاب ةيركسعلا

 اوملغأو ةيدودحلا ةيقارعلا ىرقلاو ندملا نم ديدعلا ترمدو تفصقو

 م, م, هال81], «ل56 هو 5ءدوما 0[ ؟ةزواموو غم طع طلتملط عواد ةكالعاعط»ر, امنا )35( 

 ؟1151نمومع هأ 156 5610016 ومار هلا 8. امساك 300 2.54. 1و1 (آم5008: 4

 1ل91197عموأ أتت مكمن, 1964), م.46.
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 . *”ةحساك ةيوج ةبرضل ًاديهمت يوجلا مهلاجم

 :ةروشنم ريغ تاسارد ىلإ هيف راشي ىذلا شماهلا :ًاعسات

 ريغ هاروتكدلا وأ ريتسجاملا لئاسر صضعيب ثحابلا نيمعتسي لف

 ثحب ىلع لصحي دق وأ «ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةداع ةنوقرملاو ؛ةروشنملا

 نوكيو «ةيلطلا ىلع لصألاب تعزو تارضاحم نم لقني وأ هروشنم ريغ

 : ىنآلاك تاسابتقالا هذه شماه

 سابتقالا مل يتلا ةساردلا ناونع مث «فلؤملا بقلو مسا ةباتك

 تاعوبطم وأ هاروتكد وأ ريتسجام ةحورطأ) ةساردلا عون ديدحت مث ءاهنم

 «ةحورطألا اهيف تشقون ىتلا ةعماجلاو ةيلكلا مسا ركذي مث ء(ةبلطلل

 مت يتلا تاحفصلا وأ ء؛ةحفصلا مث «شاقنلا كلذ هيف مث يذلا خيراتلاو

 . سابتقالا اهنم

 ةلاسر) يديمحلا دهعلا ىف قارعلا ءلودعلا دمحم مساج 1

 40 ص «(1975 .دادغب ةعماج «بادآلا ةيلك ءةروشنم ريغ ريتسجام

 عفان نب ةبقع دهع يف يبرعلا برغملا ءدمحأ باهش ةلهن - 2
 :ةتاذآلا نلك :ةروشتم ريغ دكيسلا» ةلاشر) ةةيفابس"ةشازود يرهفلا

 .45 ص 27 «٠ لصوملا ةعماج

 ذأ ال. مطصعل كمرجع 377عم - مدوالرلوم 6عههتسوعاقأ هلصتمتوانقاعأك - 3

 (انطصسطلا زا ع0 مط. آ1) '1طعمأك, انوا عروأازل هك آمملوأت, 1984), 5

 ىلع ةيمرافلا تاءادتعالا «ةيراشتسالا ةنجللا « ةيجراخلا ةرازو :ةيقارعلا ةيررهمجلا 060

 .12ص (198! .ةعابطلل ةيرحلا راد :دادغب) يبرعلا نطولت ةيقرشلا دودحلا



 :ةروشنم ريغ ةيبنجأ قئاثو ىلإ هبف راشب يذلا شماهلا -

 ىلإ ةبسنلاب اميسالو «ةروشنم ريغ ةيبنجأ قئاثو مادختسا ةلاح يف

 وأ ةقيثولا ناونع ىلإ ًالوأ راشي ءرصاعملاو ثيدحلا خيراتلا يف نيثحابلا
 خيراتلاو ءاهمقر مث ءاهل ةعباتلا ةهجلاو اهظفح ناكم ىلإ مث ءاهعوضوم
 يهو «نيرحبلا طفن زايتماب قلعتت ةقيثو انمدختسا ام اذإف «هيلإ دوعت يذلا

 (سيطانع جمعوجل 056ع) ندنل يف ةماعلا تالجسلا ةرئاد قئاثو نم

 اهرصتخمو (طو:كوم 0806) ةيجراخلا ةرازو ىلإ دوعتو (08.8.0) اهرصتخمو

 :ىنآلا جذومنلا يف امك اهب صاخلا شماهلا بتكن (5.0)

 (ةروشنم ريغ ةيبنجأ قئاثو ىلإ هيف راشي يذلا شماهلل جذومن)

 01 كموعموتمو ص 8هطعةتمر 5 2 0, 1" 0, 371-13730, 4-4-9.

 وا ىدحإ نم

 فراعملا ةرئاد اهنأ ضرفنلو ؛تاعوسوملا ىدحإ انمدختسا ام اذإ

 :ىتآلاك شماهلا ىف اهيلإ ةلاحإلا نوكتف «ةيمالسإلا

 نيب) اهنع لوقنملا ةداملا مسا ركذ مث ءالماك فلؤملا مسا ركذ

 ءزجلاف .ةعبطلا مث طخ هتحتو ةعوسوملا مسا ركذ مث : (سابتقالا ساوقأ

 . ةحفصلاو

 (تاعوسوملا ىدحإ نم سابتقا ىلإ هيف راشي يذلا شماهلل جذومن)
 ًادئاق ناك يشكارملا يراذع نبا نأ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف ءاج

 0 ةنيدم ىف

 ل. 8موعط- التلاو, «لط»و 1كطقمت» )ع 8معزع]همقعلنو ها اذادسر 280, «ل. آلآ, م. 805. )37( 

 ل. ان 0وصزمو - 01, «8131ع, اللله, : ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد نم رخآ لاثمو

 . ظهر عا همدعللو ظصغعمممستعو 11 (ط تل, !ال, 368



 ةراشإلا كاذنيح نكميف «بتاكلا مساب ليذم ريغ لاقملا ناك اذإو

 اهتحتو فراعملا ةرئاد مسا مث ؛(سابتقإ ساوقأ نيب) ةداملا مسا ىلإ

 فراعملا ةرئاد نم رمألا اذه ىلع لاثمو ةحفصلاو ءزجلاو ةعبطلاو ءطخ

 . ةيكيرمألا

 «ةئالسع ظ8سلل», ظمعرنءاممعلتق مسعف عملو 1962, 2

 ةيصخش تالباقم ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا  رشع يناث

 : ةماع ةرضاحم وأ

 ماملإ مهل ناك وأ ءاهسردي يتلا ثادحألاب ةلص مهل نم عم وأ نيلوؤسملا

 نأ هيلعف ءهرظن ةهجو معد يف مهئارآ نم ديفتسي نأ نكميو هصخت ةيضقب

 . شماوهلا ةباتك يف يتآلا بولسألا لمعتسي

 ثيدح) وأ (ةيصخش ةلباقم) ةرابع ىلإ رطسلا لوأ ىف ةراشإلا 1

 . الماك هبقلو صخشلا مسا ركذ مث .. عم (يصخش

 . هيصنم وأ صخعشلا ةفيظو 255-22

 . ةلباقملا هيف تمت يذلا ناكملا ىلإ ةراشإلا 3

 . ةلباشملا ءارجإ خيرات - 4

 نم ةقفاوم ىلع ةلالد ء(اهيلإ ةراشإلاب نذإ) ةرابع ةفاضإ ًاريخأو 5

 .اهرشنب ةلباقملا هعم تمت

 (ةماع ةرضاحم وأ ةيصخش ةلباقم ىلإ هيف راشي يذلا شماهلل جذومن)

 :ةيصخش ةلباقم -أ

 عمجملا سيئر ؛يلعلا دمحأ حلاص روتكدلا ذاتسألا عم ةلباقم *

 . اهيلإ ةراشإلاب نذإ «(1989) ناريزح 25 ؛قارعلا ءدادغب «يقارعلا يملعلا



 عم اذكه بتكتف ةماع ةرضاحم نم ثحابلا دافتسا اذإ انآ 2ك
 . اهيلإ ةراشإلاب نذإلاو ءةرضاحملا خيراتو ءرضاحملا مسا ىلإ ةراشإلا

 راذآ 15 «ةماع ةرضاحم ؛ليلخ نيدلا دامع روتكدلا ذاتسألا *

 . اهيلإ ةراشإلاب نذإ .(1988)

 ةباتك ىف اهتاعارم بجي ىتلا ىرخألا تاظحالملا ضعب كانهو
 ا «شماوهلا

 ركذت نأ يب ىغبني ةثالث وأ نافلؤم باتكلا 000 اذإ 1

 يف يمالسإلا ملاعلا «فيرشلا ميه اربإ دمحاو «دومحم دمحأ نسح

 80ص (03 « ىبرعلا ركفلا راد « ةرهاَملا .2ط) يسابعلا رصعلا

 راد ةيريدم ءلصوملا) سلدنألا يف مهتراضحو برعلا خيرات .بولطم

 .260 ص (1986 ءرشنلاو ةعابطلل بتكلا

 ركذي «*هيفلؤم ةثالث نم رثكأ باتكلا فيلأت يف كرتشا اذإو - 2
 مث ؛هريغ نم 'رثكأ هب باتكلا ةلص ترهتشا نم مسأ وأ (مهنم لوألا مسا

 :كلذ لاثم ءمسالا اذه دعب (نورخآو) ةملك فاضت

 ةيخيرات ةسارد  ةرصاعم ةيبرع اياضق «نورخآو دمحأ ليلخ ميهاربإ

 .10ص (م1988 رشنلاو ةعابطلل بتكلا راد ةيريدم « لصوملا) ةيسايس

 .اذكه شماهلا بتكي .فورعم ريغ ريغ فلؤملا مسا ناك اذإو - 3

 .اهدعبامف 104 ص .قباسلا عجرملا ؛يلبش :نراق (38)
 1انوطاقم 0, ن1, 74-26.73 .105 ص ءهفن عج رملا (39)

 عماتعط همم ةقكادامألا, 00. ن1. 253

 .ًاضيأ ةقيرطلا هذع ىلع نيفلؤم ةلالث لبق نم ةفلؤملا بتكلا لماعي نم كانهو (40)
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 رشن ءراصمألا بئاجع يف راصبتسالا باتك .فلؤملا لوهجم

 ةماعلا ةيفاعثلا نوؤشلا راد .دادغب ففط) ديمحلا دبع لولغز دعس قيلعتو

 .350ص (6

 « ةيبنجألا عجارملاو رداصملا ىلإ ةبسنلاب لوهجم بتاكلا ناك اذإ امأ

 اهدعب بتكي مث «(ةيزيلكنإلا ةغللاب لوهجم يأ) 4دودزسمانك ةملك ركذتف

 :.ىرحألا يقتل تامولعم ةيقبو ساتكلا مسأ

 هركذ ةداعإل يعاد الف «ثحبلا نئم يف فلؤملا مسا ركذ اذإ 4

 لاق :ًالثم نتملا يف دري نأك ءطقف باتكلا ناونع ركذُي لب ءشماهلا يف

 عضو ةظحالم عم اذكه شماهلا نوكيف 4... :يزوف رمع قوراف

 . سابتقالا رخآ يف سيلو .فلؤملا مسا ةياهن ىلع شماهلا مقر

 .74 ص (1987 ؛عيزوتلاو رشنلل يبرعلا ركفلا ةبتكم .ءدادغب «2ط) ةبسابعلا ةوعدلا ةعيبط «41)

 داعي الف «ثحبلا نتم يف هباتك ناونعو فلؤملا مسا درو اذإو 5
 يف يرذالبلا رباج نب دمحأ ركذ ءالثم ليف اذإف «شماهلا يف ءيش امهنم

 : يتآلاك شماهلا ناك «*2”نادلبلا حوتف هباتك
 .ةداعسلا ةعبطم ؛«ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا :ةرهاقلا) .,ناوضر دمحم ناوضر قيقححت (42)

 .(طقف ةحفصلا مقر ركذيف «ىلوألا ةرملل درو دق نكي مل اذإ امأ) :20ص ع( 9

 يف تاحفصلل يناثلا مقرلا ةباتك يف رصتخي نأ ثحابلل نكميو - 6

 ناك اذإ مقرلا اذه رصتخيال هنكلو .فالآلا وأ تائملا ىدعت اذإ ءشماهلا

 داحالا يمقر يف رييغتلا نوكيو «99 59ص لثم ءطقف نيمقر نم ًانوكم

 :لثمو 537 - 38 نم ًالدب 237 535م :لثم ءطقف تارشعلاو

 مقر يف رييغت كانه ناك اذإ امأ ,1424 1420 نم ًالدب 24 1420 ص

 كانه ناك اذإ كلذكو +902 898 :لثم «ناريغيف ءفالآلا وأ «تائملا



 يخيراتلا ثحبلا لوما 0 | ْ 200

 ؛203 200 :لثم تائملا امهعم داعتف «تارشعلاو داحألا نالغشي نارفص

 :لثم ءفالآلا مقر داعيف ءاضيأ تائملا يف رفص كانه ناك اذإ كلذكو

0 1002. 

 امف 230 ص لاقي نأ نكمي هريبك لكشب تاحفصلا تددعت اذإو -7

 ةراشإلا نوكتف «ةيبنجألا عجارملا يف تاحفصلا تددعت اذإ امأ ءاهدعب

 : يتأي امك اهيلإ

 15 14 ص نم يأ مم. 14-5

 .اهل ةيلاتلا تاحفصلاو 25ص نم يأ 58.25 #

 .اهل ةيلاتلا ةحفصلاو 25ص نم يأ 58.25 6

 رداصملا دحأ ىف ًاريثك ددرتي روهشم ءىش ىلإ ةراشإلا تناك اذإ 8
 لوقلاب ءافتكالاو «ةنيعم تاحفص وأ ةحفص ركذ مدع زوجيف ؛معجارملا وأ

 : الثم

 . ةددعتم ةنكمأ ىف .«برعلا باسنأ ةرهمج مزح نبا «رظنا

 (موونام) ةينيتاللا ةملكلا لمعتستف ءايبنجأ عجرملا ناك اذإ امأ

 نزططب مدوطتع آناعواانع, 2ةكونمت :اذكه .كانهو انه ءاهانعمو

 نم يأ .هسفن قباسلا ناكملا نم ةرشابم سابتقالا ناك اذإ امأ 9

 عجارملاو رداصملا ىلإ ةبسنلاب لاقي نأ نكميف ءاهسفن ةحفصلاو ءزجلا

 . ةيبرعلا

 امهسفن ناكملاو ردصملا

 (ةحفصلا مقر كلذ عبتي نأ نود)

 امهسفن ناكملاو عجرملا وأ
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 8م, مع. هنأ اذكه ةراشإلا نوكت يبنجألا عجرملا ةلاح يفو

 ناكملا يأ آم«عه كاهام ةينيتاللا ةرابعلل رصتخم وه آهن, ©(. حلطصم و

 . (10 1طع مادعع كتا0©6) ةيزيلكنإلابو ءهنم سبتقملا وأ هسفن

 ةرم لوأ عجرملا وأ ردصملا مسا ركذي نأ دعب ثحابلل نكمي 0

 نم رثكأ مهل نيذلا نيفلؤملا اميس الو ءهل ًاراصتخا هدعب ددحي نأ ءًالماك

 كلذ مدختسيس هنأ ىلإ ةراشإلا طرتشي نكلو «؛ثحبلا يف مدختسم باتك

 ىلإ ةبسنلاب الثم لوقي نأك ؛هيلع لديل ثحبلا يف رارمتساب راصتخالا
 ءاذكه هل زمريس هنإ ءرهوجلا نداعمو بهذلا جورم «يدوعسملا باتك

 بولسأ مادختسا يف رارمتسالا وه رمألا يف مهملاو ءجورم ؛يدوعسملا

 . هتياهن يف ثحبلا ةيادب نم دحوم

 : ثحبلا يف ةرصتخملا زومرلا

 رثكي ينلا تاملكلا ضعب زومر ىلإ لصفلا اذه ماتخ يف ريشنو
 هذه ضعب تحبصأ دقو شماوهلا يف اميسالو «ثوحبلا يف اهراركت

 زوجيالو «ةيملعلا ثوحبلا يف اهريغ نود اهمازتلا نسحييو «ةعئاش زومرلا

 «هراصتخاب فرعلا ىرج ام ىلع رصتقي لب ءءاشي ام رصتخي نأ ثحابلل

 ةغللاب اهلباقي ام عم .زومرلاو تاحلطصملا هذهب أتبث يتأي اميف ركذنو

 ةايروطتفس 0, نأ(, 2. 59 ةكسطرن همه عطئانعط, 0م. ©31.. :زومرلا هذه نأثب مجار (43)
 .٠ ىقباسلا عجرملا «سىحلم 1107-٠110 ,99 98 ص ١ قباسلا عجرملا ءيبلش 0.46

 .قباسلا عجرملا ١ ضايفلا «58ص ؛١قباسلا عجرملا «يراوهلا ١169168 .116ص

 .159 157 ص ء«قباسلا عجرملا «بوقعي :.98 - 97ص ءقياسلا عج رملا ء.شوحوب 257صضص
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 اهلباقيام ىلع قافتا دجويال نكلو ةيبنجأ ىرخأ تارصتخم كانهو

 :اهنم ثحايلا مزلُت ال يتلا تاداهتجالا ضعب ءانثتساب «ةيبرعلا ةغللاب

5 
 سلا سال انت اك
 الا يحس ستحل دا
 *». خمسصسعم | 3 بع -

 مسه
 1000 ِخ 1 ع «0 ماا عطا تلا

0 

 ام طع مادمع كامل وأ قباسلا ناكسمسلا لا يف

 ع
 ع

 53 2 0 8 2 1 5 2 2 - 5 - - 1 اناا
 هم . ١

5 3 1 < 3 



 يخبراتلا ثحبلا لوصأ 0 ل0010

0-0-2-7 0 
 معلا تيا#س# | ا ةيا تينأ ا

 ا 0 كا هو
 مها سمسار ماسة م9 | ةشإ فق

 مصدستس |« همه »< | ا كاسر انهإ
 0 ا 2-2-2
 كك 2: سككس

 لا [سصسس لإ ا هسا
 مما |مصمس تت ل[ سم و
 مااا تا 1 كم

 صا يسعي | ةفضإ سعتإ
 تاللجملل اهيلع فراعتملا ةرصتخملا زومرلا ضعب يتأي اميفو

 . ”*”ةلماكلا اهئامسأ نم اهلباقي ام عم ةيبنجألا

 1.2. معومومم, [ملع»ع آوانرمنءمو, 1906- : رظنا تارصتخملا هذه نم ديزم ىلع عالطوإلل (44)

 1955 خمعواداهعنع ه2 ة:(ذءلعو هج [اذادصصتع 5نطزءءاق زه 2قملأءعمأذ ةهل هاطعأ

 ماا وعاتحع مانطاتعملتعممو, (2 20 هل. نددت طل عع, ال/ . 11عقعع همن 5هدك انسصتأعم 1961

2.1261 



 جا ل ل

 ( م8051 ةسددمأك ه2 طع 8طفملهعا مع هردعمأتا ظعدعوععط اهفاتأاناع

 (م115)

 (مهار

 مدعو طلق[ عت

 راع5 151 ةزتاننن

 (ماعف) م6ءطالم5 لعأ [ةةأ1 ن0 لع ظخاسلاوذ ملت ءوط 0و

 5 5 ِ ص

 3 كو

 تثمممأت, (1خ) آدكاتأالاع هتعدتناع لأ لد مما

 (8عمخ) 8نالعحتا١ ع5 ءانت0عد هعق6عق.

 هسااعأتم هذ اطغ طوعانأازب 02 ةعاف, ©قتعم [! 517مل ولا

 (81ض1طفر ظسالعأازو هك طع ظطلابدعتست 01 [2: متاتوانتات 5.

 816017 8 اأوأت ة5لنسعالا» 02117

 8عموودل 2351 3010 مرعهسعما

 8ادااعانم ه7 طع ةعطممأ] ه( 0معءعماما نمل ةامهعمم 5

 اناا 1ةملل) هالعالم لع ]"لمكاتأما قدعدقأد ل ةاءاونع !لهزعع

 (ةلاطع لمع طنمامتعما زوامل

 6ةطلعس لع 1مل

 (0ءوهنةمطأعذأ رهان
 رصم | بح | محل | حب | مسح |( مل مصب
 ات 5692|[ 5 5

0-7 93 - 

6 

 «(30م8ع0ةماطاعدأ معالاعسب

 33و00 زمانضاقا هأ هوان 465

 006 [ذأة 512016 كنان

 آهل150 غ[151 معلا وانه عمال )180(

 ممووعملا مع هأ ا©ع آهلتدم ]11 ن(هصسأ 1 0عم7 لق 2

 15131012 لانقاص

 ريس | رمصصحإ || معجب حصل مم | مس
 | 6 8 | 2 عا | 2[ [ 3 ع

3 

 رماتعموا ةكافل أ وانع

 ل0انعم21 200 طءومعملا»ع هأ طع ةوأوتتلع 50عتعارن هأ 8عموقلا

 ل0ات221 07 8ع مسمع عنم 02 عصامل 5011

 (لآ18245) 10انع213] أ طع 8ظموصطقين 8عومعط ها طع موقت ةقادلنع 50عأ أل



 1هانعنق] 01 طع ظا”فع 320 0نووو 15مم 50ع16أإل

 10دس21 0( آهمننقنو 0ع

 ل سنرمفأ ه8 1ملتومح دمعزعأاب هأ 05ءداقل ثنا

 لوسصخأا نأ 22606 21510

 لماتعمما نأ طع ظداعوز مع 021م1]12 50عاإل

 لماتا23] هل طع 1هزوا مقاطئ:0م01هعأعقا سكات ن1

 ]نسندوعأ ه( طع 80زئ2] ةقاقأتع 5021أإل

 لويصقا هك طع اندتامل 8روزباممعو ؟ةنوامماعمل 5معاءاإل.
 ا داوزنورد 1هديعموأ وأ :ءممنعما ععمجهق ماتا.

 10( هر 20222181

/3/17) 

 0 عماملام كلما ه0 0

 0ع 0

 طواعذأمع ةجماوءوئأومرت نسل, 003:٠1 أ

 5 | 2 |2 |5 [1 51 | طولعمإتوم !ة:ماممهنتمض لانة

2 

 طم11121 ةعاعتمع نبق [ععأل

 ده ع ععرأإل هث اطلع آد>عصق ءانمتعنغ 01 ثمل ان1 125 13 1112

 (01115) انهم( معلإل ]0ان1|03 جه( طع 1/كتتاطلع 5016(

 عادم ع5 نملك 351211005

 12 عباوأم 06 32عطأ1اعور ط1ط]1016عقك ل 505.

 2 |2 | 6 | 2 |2 | 2 ظعبودنم لعا 1مدانا نام نري معأم لع ةتكحسلأمد 1518 سصنعمك (ءه 85580210)

 عل

 هه ]| 28 | يح 3 2 | 5 > | |2
 -س | ير يمص

 20 ري عجبع لع ]'طزوامان م 465 ءوأامزاث1 65 2025

2111) 

 ([ 1346 ع عبنع كان 202016

 51١ 1013 1داقتلا ف.

)50( 

 [عدحنع لع !'طلوامزإتع لعو ءعانعاممد

 51110185 2م

 (1 طم مغ 717811536ءان هوك 350 معمعمعل رج عك هك اطغ مسعوعمم 2طنماموأءوأ موك0عأل-

1101 



 ثلاثلا لصفلا

 ثحبلا ماسفأ

 اهرفاوت نم دبال ةيساسأ اهنم :ةفلتخم ماسقأ نم ةداع ثحبلا فلأتي

 مث ةمدقملاو «ثحبلا ىوتحم تبثو ؛ناونعلا ةحفص لثم ؛ثحب لك يف

 ؛«(ثحابم وأ لوصفو باوبأ نم فلأتي يذلا) «؛هلكيه وأ ثحبلا نتم
 ضعب يف ماسقألا هذه ىلإ فاضيو ةينفلا سراهفلاو :ةمتاخلا ًاريخأو

 موسرلا ضعبو ءريدقتلاو ركشلل ىرخأو .ءادهإلل ةحفص ؛ثوحبلا

 .كلذ ثحبلا ةعيبط تبيلطت نإ .«قحالملاو لوادجلاو

 :ناونعلا ةحفص - آلوأ

 مسا عم «لماكلا ثحبلا ناونع ىلع ةحفصلا هذه لمتشت نأ بجي

 ىلإ ةيسنلابو ءاهيلإ يمتني ىتلا ةيلكلاو مسقلاو .ةلحرملاو «ثحابلا

 «ةحفصلا هذه بينئرتب ديقتلا هبسجي .ايلعلا تاساردلل مدعت يتلا لئاسرلا

 هذه نإف ماع لكشبو ةينعملا ةعماجلا اهرقت وخلا تاميلعتلا بسحيب

 : ةينآلا رومألا ىلع يوتحت نأ نم دبال .«ةحفصلا
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 .ثحبلا ناونع - ١

 . ثحبلا مدقم مسا - 2

 .اهيلع لوصحلا يف ثحابلا بغري يتلا ةيملعلا ةجردلا - 3

 .يملعلا مسقلاو «ثحابلا اهعبتي يتلا ةيلكلا وأ دهعملا مسا 4

 (تاعماجلا ضعب يف فاضيال دقو) فرشملا ذاتسألا مسا 5

 . يساردلا ماعلاو رهشلا - 6

 ةحفص نوكت نأو «قسانتم لكشب تامولعملا هذه بترت نأ بجيو

 . ةحفصلا هدهل جذامنلا ضعب ىلي اميفو ءاضيب ةحفصب ةقوبسم ناونعلا
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 (ةيلوألا تاساردلل مدقم ثحب ناونع ةحفصل جذومن)

 لصوملا ةعماج يف

 ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا دهع يف ماشلا نيواود بيرعت

 نيسح هناذيبع دمحم :بلاطلا

 صاخلا ثحبلا عوضوم

 خيراتلا مسق  ةيبرتلا ةيلك

 ةعبارلا ةنسلا

 1990 ناسي
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 (لصوملا ةعماج ىلإ ةمدقم ريتسجام ةلاسر ناونع ةحفصل جذومن)

 ةبلاغألا دهع يف ةيركفلا ةايحلا

 م908 800 /ه296 - 4

 اهمدق ةحورطأ

 مسأق دومحم بحم

 1986 خيرات سويرولاكب

 لصوملا ةعماج  بادآلا ةيلك سلجم ىلإ

 ريتسجاملا ةجرد تابلطتم نم ءزج يهو

 يمالسإلا خيراتلا يف

 فارشإب

 هط نونذ دحاولا دبع روتكدلا ذاتمسألا

 م1989 لوليأ - ه1410رفص
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 يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيكحيرمألا ةسايسلا روطت

1111541 

 ةيسايس ةسارد

 ةجرد تابلطتم نم ءزجك دادغب ةعماجب بادآلا ةيلك ىلإ ةمدقم ةلاسر

 لبق نم خبراتلا يف بادأ هاروتك ة نم ثيدحلا خيراتلا ىف سادآ هاروتكدلا

 دارم يلع ليلخ

 م1979 راذآ 1399 رخآلا عيبر
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 : ءادهإلا ةحفص - ًايناث

 لئاسرلا وأ ةريغصلا ثوحبلا يف اميسالو ءايرورض ءادهإلا سيل
 يف هنأ بلاطلا رعش ام اذإ نكلو .ءبتكلا يف نوكي ام ًابلاغ وهو «ةيملعلا

 ةسسؤم وأ «نيعم صخش وأ «ةنيعم ةهج ىلإ ءادهإ ةباتك ىلإ ةجاح
 «ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب ثحبلا لجأ نم ًاحضاو ًادهج تلذب ةصاخ
 ةرشابم ناونعلا ةحفص دعب ةلقتسم ةحفص يف كلذ تيبثت نم سأب الف

 ال يك .«فرشملا ذاتسألا ىلإ هجوي الأو ءابضتقم ءادهإلا نوكي نأ بجيو

 .قلمتلا وأ ةنهادملا لئاسو نم ةليسو هنأ هنم مهفي

 :(ةءطوم»1ءلععممء»( ريدقتلاو ركشلا ةحفص اناث

 ىرج نكلو «ثحابلا ىلإ ةبسنلاب ةيمازلإ ًاضيأ ةحفصلا هذه دعت ال

 نيذلا دارفألاو تائيهلا ىلإ ركشو ريدقت ةملك ةبلطلا بتكي نأ فرعلا

 دعب وأ «ةرشابم ناوئعلا ةحفص ةحفصلا هذه يلتو «ثحبلا يف مهودعاس

 هباشام وأ «(ريدقتو ركش) وأ «(فارتعاو ريدقت) اهناونع نوكيو ءءادهإلا

 وأ فارسإ هيف سيل ءاصلخمو ًأطيسب ركشلا نوكي نأ بجيو .كلذ

 مهتمدقم يف ينأيو ءالعف ثحابلل ةدعاسملا اودسآ نيذلل سّركيو ؛ةلماجم

 ءةثعب بلاط ناك اذإ «؛ثحبلل هتحشر يتلا ةسسؤملا وأ «ةئيهلا وأ «ةرازولا

 ركذي كلذك «هداشرإو ههيجوت يف هدوهجل فرشملا هذاتسأ ركذي مث

 اميسالو «ءثحبلا يف سوململا نوعلا هل اومدق نيذلا صاخشألا راصتخاب

 هل اوأرق وأ «ةردانلا بتكلا وأ تاطوطخملا ضعب هوراعأ نيذلا كئلوأ

 ىلإ ًاضيأ ركشلا هجويو ؛هوجولا نم هجو يأب هودافأ وأ «ثحبلا ةدؤسم

 ًالعف هل اومدق نيذلا اهيفظوم ىلإو اهئاردم وأ «تايتكملا يلوؤسم
 يف ةلاطإلا نسحتسي الو ءهثحب زاجنإ ىلع هتدعاس «ةميق تاذ تاليهست

 هعقو ناك ًازكرمو ًارصتخم ناك املكف «هيف ةغلابملا وأ ءريدقتلاو ركشلا

 . سفنلا يف ربكأ
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 (1ةطاع نأ (00814205) هسرهف وأ ثحببلا تايوئتحم - أعبا ر

 . ةلاسرلا تايوتحم وأ «٠ ثحبلا سرهف ريدقتلاو ركشلا ةح فص يليو

 «قحالمو .ءصنو «تاديهمت نم هيف امب هلك ثحبلا ءازجأ ىلع لمتشيو

 لصفلا يف اهيلإ انرشأ يتلا ةتقؤملا ةماعلا ثحبلا ةطخ نع فلتخي وهو

 ىف ثحابلا هل هبنت ام هيلإ فيضأ دقو ءالمتكم ثحبلا لثمي هنأل ( قباسلا

 5 نونغارت نأ بجيو ةرحأو مدقو ةطخلا نم فذحف «ةءارقلا ءانتأ

 للفك رومألا تايوتحملا

 .ىنمزلا وأ ىقطنملا بيترتلا 1

 بسحب ثحابم وأ لوصف وأ باوبأ ىلإ تاعوضوملا ميسقت - 2

 .لوصفلاو باوبألا تاناونع يف حوضولاو راصتخالا 3

 ثحبلا قايس يف تءاج امك امامت تاناونعلا ركذ ىلع ةظفاحملا - 4

 .هسفن بيترتلاب
 فرحألاو .ماقرألا مادختسا «لسلستب تاعوضوملا بيترت - 5

 تاعوضوم ىلإ ثحبلا ماسقأ عرفتت امدنع (و هءد« ءجءبءأ) ةيدجبألا

 نتم نوكت يتلا ةيملعلا ةداملا سرهفو ةمدقملا تايوتحملا لمشتو

 قحالملاو روصلاو طئارخلاو موسرلاو لوادجلا سرهف مث «ثحبلا

 ًابلاغ عوضوملا بلص يف لخديال ام لك مقرُيو .تدجو نإ ؛قئاثولاو

 نكل ءايددع ًاميقرت مقرتف ةيساسألا تاعوضوملا امأ ؛ةيدجبألا فورحلاب

 مقر نأ ظحالُيو ءهلك ثحبلل يددعلا ميقرتلا ىلإ نوليمي نيثحابلا مظعم

 .120 - 19١ص .قبالا عج رملا ١ يضاقلا :نراقو ءا55ص : قباسلا عجرملا « سحلم )0010
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 «ةحفصلا لفسأ يف ًامئاد عضوي لصف وأ باب لك ةيادب ةلاح ىف ةحفصلا

 عضوي ثيحب «ةمدقملا نم ىلوألا ةحفصلا ىلإ ةبسنلاب رمألا كلذك

 ىلعأ يف كلذ دعب ميقرتلا رمتسي مث ءاهلفسأ يف اهب صاخلا فرحلا

 . تاحفصلا

 مث (1ةمدقملا) ةدحاو ةملكن , تايوتحملا سصرهف ىف ةمدقملا بتكتو

 هدنع تأدتبا يذلا فرحلا ركذيف .ةحفصلا ةياهن ليبق ىتح ةبقفأ طقنب عبتت

 :©اذكه : ةطرش امهني حضويو «هدنع تهتنا يذلا فرحلاو « ةمدقملا

 بجي قيقد ماظن هلف ثحبلا بلص وأ ةيملعلا ةداملا ةسرهف امأ

 ةرابع نإف ءلوصفو باوبأ نم ًافلؤم ثحبلا ناك اذإف .ةيانع لكب هتظحالم

 بتكي اهثحتو نكس دس :اثلا بابلا» وأ «لوألا بابلا»

 اذه مامأ غارف ىقبت ام اذإو «بابلا اذهل ماعلا ناونعلا رطسلا لوأ نم

 يتلا ةحفصلا مقر عضوي مث ءرطسلا ةياهن ىلإ ةيقفأ طقن عضوت «ناونعلا

 ةريخألا ةحفصلا مقر  ةطرش دعب مث ءبابلا اذه نع مالكلا اهيف أدتبا

 . بابلا اذهل

 رخآلا ولت دحاولا .ءبسانم غارف كرت دعب لوصفلا تاناونع بتكتو

 ىلإ ةجاح نود «ناونعلا اذه اهيف درو يتلا ةحفصلا مقر ناونع لك مامأو
 مث «ةبسانم ةفاسم تكرت «لوألا بابلا ىهتنا اذإف .ةريخألا ةحفصلا مقر

 ءطقف لوصف نم ةفلؤم ةلاسرلا تناك اذإو .اذكهو «ىناثلا بابلا أدتبي

 ةباتك عم «ءالعأ ةروكذملا باوبألا ةلماعم .لوصفلا تاناونع لماعت

 .رطس لك لوأ يف ةيعرفلا تاناونعلا
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 روصلاو طئارخلاو موسرلاو لوادجلا سراهف كلذ دعب نؤدت مث

 ثحبلا صخلمو .؛عجارملاو رداصملا ةديرج مث «ءتدجو نإ قحالملاو

 ةجرد ىلع لوصحلا ضرغل ّدعأ ًاثحب ناك نإ :(ةطوا,هءا) ةيبنجألا ةغللاب

 ىلإ ةمدقملا ةيملعلا لئاسرلا ىدحإ تايوتحمل جذومن ينأي اميفو .ةيملع
 . "”«مالسإلا ردص يف نميلا لهأ» ناونعب دادغب ةعماج

 تايوتحملا سرهف

 لوألا بابلا
 نال د سلا ا اول م مالسإلا روهظ دنع نميلا لا وحأ

 ا ساب باص طملاو اسما ل اي او نميلا ةيفارغج لوألا لصفلا

 كل 0 روهظ دنع نميلا يف ةيعامتجالا لاوحألا - يناثلا لصفلا

 ا ص يا ا ةاياسملا وعلا ةلاوحا تب كيلاتلا :لضفلا

 0 بابلا

 3 2 .. نميلا لهأو مالسإلا

 00 نبل لمآ مالسإ - لوألا لصفلا

 يلا ا ا نميلاب مالسإلا ةقالع ر وطن يناثلا لصفلا

 الل دا علا ريرحتلا بورح يف نميلا لهأ رود  ثلاثلا لصفلا

 ثلاثلا بابلا

 ا بيحس .... راصمألا يف نميلا لهأ رارقتسا

 00000000 50 .. ماشلا يف 0 لهأ رارقتسا لوألا لصفلا

 7 طاطسفلا يف نميلا لهأ رارقتسا - يناثلا لصفلا

 1 ..... ةفوكلا يف نميلا لهأ رارقتسا - ثلاثلا لصفلا

 .(رشتلاو تاساردلل ةيبرعلا ةسسؤملا «توريب) 1978 ةنئمس ترشن
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 : ((مممهسعانوه») ةمدقملا  ًاسماخ

 عوضوم بلص ىلإ اهنم لخدُي يتلا ةيسيئرلا ةباوبلا ةمدقملا دعت
 ةجلاعم نم هتياغو «ثحابلا اياون سكعت ىتلا ةارملا يهف «ثحبلا

 وأ «ثحبلا ةءارق يف رارمتسالا ىلع ءىراقلا زفحت يهف اذل ء.عوضوملا

 ةباثمب اهنوّدعي نيثحابلا نم ريثكلا نإف ءاهتيمهأ ىلإ رظنلابو ًابناج هكرت
 ةبلطلا هّبنتي نأ بجيو « "لوصف ةدع نم ةفلؤملا مهثوحبل لوألا لصفلا

 «ثحبلل مهطيطخت يف اباسح اهل نوبسحيو «ةقيقحلا هذه ىلإ نوئدتبملا

 اهل عمجيو ةيادبلا ذنم ةمدقملا رصانع دعي يذلا وه ءديجلا ثحابلا نأل

 . عجارملاو رداصملا يف ثحبلا يف هلمع لالخ ةمزاللا ةداملا

 دعب تبثتو «هثحب ةباتك نم بلاطلا ءاهتنا دعب ةداع ةمدقملا بتكتو
 لمشت يهو «ةيدجبألا فورحلاب اهتاحفص مقرتو «تايوتحملا ةحفص

 ناك امهم ءاهيف رفاوتت نأ نم دبال يتلا «ةيسيئرلا رصانعلاو طاقنلا ضعب

 : 5” يتأيام طاقنلا هذه نمو .ةساردلا عون

 يعوضوم لكشب ءأيفارغجو ًاينمز ًديدحت عوضوملا ديدحت - 1
 .هرايتخا ىلإ عفادلاو ءهنم فدهلاو هتيمهأ حرش عم .«يقطنمو

 ةراشإلاو «ثحابلا هراتخلا يذلا عوضوملل ةيخيرات ةساردب مايقلا - 2

 ثاحبألا هذه نع ةذبن ءاطعإ عم «ةقباسلا ىرخألا ثاحبألا نيب هناكم ىلإ

 نوثحابلا ءالؤه ىهتنا دح يأ ىلإو ءهسفن عوضوملا اهباحصأ جلاع يتلا

 اهنأ ثحابلا دقتعي يتلاو ةديدجلا ةساردلا اهنم أدبتس يتلا ةطقنلا يه امو

 .92ص ءقباسلا عجرملا هشوحوب :رظنا (4)
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 . لبق نم ةساردلا نم اهقح فوتست مل وأ ثحبت مل

 يأ ءعوضوملا ةساردل عبتملا بولسألاو «ءثحبلا جهنم حرش -3

 وأ دلو أ الط لاحت يفت لعبا جلاس اهب سس ىلا ةقيرطلا ناك
 .ىرخألا قئارطلا نم اهريغ

 «ثحبلا ةباتك ىلع تعجش يتلا رصانعلا ضعب ىلإ ةراشإلا -

 ةرولب ىلع دعاس .ءنيعم طوطخم فاشتكا وأ ةديدج قئاثو رفاوتك

 .ًاقباس ةفورعم نكت مل قئاقح مّدقو عوضوملا

 ةمجانلاو «ثحابلا تهباج يتلا تابوعصلا ضعب ىلإ قرطتلا
 وأ ةيصخشلا لكاشملا وأ ؛ةصاخلا فورظلا نع ال عوضوملا ةعيبط نع

 ردكب نا لواخي الو « عضاوتي نأ انه ثحابلا ىلع بجيو ءاهريغو ةيلئاعلا

 نكمت هنأ فيك يلاتلاب رهظيل ءهثحب رمأ نم لوهي وأ تابوعصلا ركذ نم

 ذبحم ريغ ديجمت اذه يفو هتهباج يتلا تابقعلا لك لّلذو ؛هزاجنإ نم
 1 ْ . تاذلل

 لوصفلاو باوبألا لمشي «؛ثحبلا ططخمل ريصق حرش ميدقت - 6

 طاقنلا ىلع زيكرتلا عم «هيف 0 لسلستلا بسحب اهنمضتي يتلا

 . *'اهئازجأ نيب طبارتلا رهظأو «ثحبلا يف اهل ضرعتلا مت يتلا ةيسيئرلا
 راهظإو «ثحابلا اهيلإ دئتسا يتلا عجارملاو رداصملا ليلحت 7

 ةيساسألا طاقنلا نم ةطقنلا هذه دعتو ءةيملعلا اهتميق ىدمو ءاهنم ةدئافلا

 .ةنيصرلا ةيملعلا ثوحبلا اهنم ولخت نأ زوجيالو .ةمدقملا ىف دج ةمهملا

 مدق بسحبو (ةيج نمااهتدأ تنحب' اهللست دانثا ىاوداضعلا فنصتو
 تاطوطخملاو ةروشنملا ريغ قئاثولا يتأتو «ةيناث ةهج نم اهيفلؤم ةافو

 ص عجر نرموحج ول نم + ىباسلا, عب رعي نراقو 2.92ص «قياسلا مجرملا «شوحوي :76 75ص «ءقباسلا هجرملا ؛ب وقعي : رظنا 6(
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 دارملا رداصملا ميسقت نسحتسملا نمو .رداصملا هذه ةعيلط ىف ةداع

 , ماعلا خيراتلا بتك لثم ءهيلإ يمتنت يذلا ةفرعملا لقح بسحمب اهليلحت

 ةيهقفلا بتكلاو مجارتلا بتكو ةلاحرلاو ةيفارغجلا بتكو «تاقبطلا بتكو

 .اهريغو ةيبدألا بتكلاو

 همايق ذنم «عجارملاو رداصملا ليلحت ةيلمعب متهي نأ ثحابلا ىلعو

 .مجرمو ردصم لك ىلع ةصاخلا هتاظحالم نوديف .ءتامولعملا عمجب

 .هتاور دقنيو ءهيف ةدوجوملا تاضقانتلا ىلإ ريشيو ءهنم ةدافتسالا ىدمو

 ةبسنلاب مهيف ةوقلاو فعضلا طاقنو ءمهيلع دامتعالا ةيناكمإ ىدم نيبيو

 وأ فلؤملا ةهازن ىلإ ًاضيأ ليلحتلا ءانثأ يف ريشيو ؛هثحب عوضوم ىلإ
 نيذلا نايعلا دوهشب هلاصتا وأ ثادحألا ىلع عالطالا ىلع هتيلباقو هزيحت

 نب دمحم هللادبع وبأ ناك «لاثملا ليبس ىلعف .يخيراتلا ثداحلا اورضح

 عالطالا ىلع هدعاسي عضوم يف (م942 /ه331ت) يرايشهجلا سودبع

 مدختسا ام اذإف ءهيف شاع يذلا يسابعلا رصعلا يف ةيمسرلا قئاثولا ىلع

 ءاهيف شاع ىتلا ةيسابعلا ةرتفلا ةساردل باّتكلاو ءارزولا هباتك ثحابلا

 كلت نع هتاياور ةيمهأ نايبتو .ةقيقحلا هذه ىلإ ليلحتلا يف ةراشإلا بجي
 ةصاخلا قئاثولاو ةيساسألا رداصملا مظعم ىلع علطاو اهرصاع يتلا ةبقحلا
0 

 خيراتلا يف ةيساسألا ةيلوألا رداصملا ليلحت يف ثحابلا زكريو

 يرذالبلل فارشألا باسنأ و «يربطلل كولملاو لسرلا خيراتك يمالسإلا

 ةبقحلا ىلإ ةبسنلاب ءناخرؤملا ناذه مهيلع دمتعا نيذلا ةاورلا ىلع ءالثم

 قدص راهظإل «ليدعتلاو حرجلا أدبم مهيلع قّبطيف .ثحبلا صخت يتلا
 رثكأ ةنيعم ةقطنم خيراتب مهتامامتها ىلإ راشُي كلذك ءاهبذك نم مهتاياور

 .104ص :؛قباسلا عجرملا ءضايقلا :رظنا 67
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 رابخأب همامتهاب فورعم ءالثم (م774/ه157ت) فنخم يبأف ءاهريغ نم
 يمس ىتح «يومألا رصعلا نابإ هيف ترج يتلا ثداوحلاب هتطاحإو قارعلا

 رثكأ صصختم (839 /ه225ت) ينئادملاو «قارعلا يف نييرابخإلا ريمأب

 ةريسلاو زاجحلاب (م822/ه207ت) يدقاولاو ءسرافو دنهلاو ناسارخ رمأب

 ءرداصملا هذه لمعتسي يذلا ثحابلا ىلع بجو كلذل .“'اذكهو ةيوبنلا

 قطانملا خيرات ىلإ ةبسنلاب ةاورلا ةيمهأ نيبيل ؛ةقيقحلا هذه ىلإ ريشي نأ

 لب «بسحف ةيلوألا رداصملا ىلع ةمدقملا ىف ليلحتلا رصتقي الو

 مهأ ثحابلا لوانتيف «ليلحتلا اذهل ًاضيأ ةيوناثلا عجارملا عضخت نأ نكمي

 اهب جلاع يتلا ةقيرطلا ىلإ ريشيو «هثحب عوضوم ىلإ تقرطت يتلا عجارملا
 نماوك وأ «ةقيرطلا هذه ايازم يه امو ءعوضوملا كاذ وأ .فلؤملا اذه

 نم عجارملا هذه ضعب نم هداغتسا امب ةراشإلا يف ددرتي الو ءاهيف للخلا

 ثحبلا نم ديزم ىلإ همامأ قيرطلا ةرانإ يف ًارود اهل ىأر نإ ؛تامولعم

 . قيقدتلاو

 : هلكيه وأ ثحبلا نتم  ًاسداس

 وه لب «يسيئرلا عوضوملا نتم ثحبلا نم مسقلا اذه لئمي
 لكلف .ءمسقلا اذهل ةددحم ةيلكيه وأ ءنيعم مجح دجويالو ؛هرهوج
 ىرخأو ءلوصفقو باوبأ نم فلأتت ثاحبأ كانهف «ةبسانم ةيلكيه ثحب

 ناك اذإف .همجحو ثحبلا ةعيبط بسحب كلذو .طقن لوصف نم فلأتت

 .لوصف ىلإ هميسقتل يعاد الف ءةحفص نيرشعلا زواجي ال اريغص ثحبلا
 مدختست + (5611025) 0 ةيعرف ثحابم ىلإ هميسقت ذئنيح نكميو

 .(اذكهو ًاثلاث ءًايناث ءالوأ يأ> ضعب نع اهضعب اهزييمتل ماقرألا

 ,137ص « قباسلا عج رملا ٠ ميدنلا نبا )8
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 ثحبلا نم دحاولا مسقلا مجح نوكي امدنع ةداع (لصف) ةملك لمعتستو

 ثحبلا عومجم مجح نوكي نأو «ةحفص نيثالثلا ىلإ نيرشعلا نم ًافلؤم
 لصف لك أدبي ةلاحلا هذه يفو .رثكأ وأ ةحفص ةئم ىلإ نينامثلا نيب حواري

 . ”ةلسلسم ًامقر لمحيو ناونع هل نوكيو ةديدج ةحفصب

 ءاوس «ثحبلا ءازجأ نيب يقطنم لسلست كانه نوكي نأ ضرتفيو

 .طقف ةريغص ثحابم وأ لوصف نم مأ .«لوصفو باوبأ نم فلأتي ناكأ

 تاناونعلا رايتخا يف .ثحبلا ةعارب ىلع فقوتي ؛لاحلا ةعيبطب اذهو

 عيمج نوكت نأ اذه ينعي الو «ثحبسلا ءازجأ نيب بسانتلا بوجو ىلإ انه

 كانه نركي نأ دوصقملا لب ءامامت مجحلا ةيواستم لوصفلا وأ .ماسقألا

 ددع امأ «ثحبلا يف هريظن ىلع ةريثك أفاعضأ ديزي مجح يف مسق

 نم فلتخت ثوحبلا نإف «لاحلا ةعيبطبو .ةددحم ريغف ثحبلا تاحفص

 ةريصق ةداع نوكت «ةيلوألا ةيعماجملا ثوحبلاف . اهتعيبطل اعبت مجحلا ثيح

 امأ ءةحفص ىتئم وحن ىلإ لصت ريتسجاملا تاسارد ثوحب نأ نيح يف

 ثحبلا ةميق نأ لابلا نع بيغي الأ بجيو ةداع رثكأ نوكتف هاروتكدلا

 هثيعوضومو هتيجهنم ىلع لب ٠ هتاحفص ددع وأ ؛«همجح ىلع فقوتتال

 . "اهنع فشك يتلا ةديدجلا رومألاو

 : («م1051095]0) ةمئتاخلا ًاعباس

 جئاتنلا مهأ نمضتت اهنأب ءهلك ثحبلا ءازجأ ةيقب نع ةمتاخلا زيمتن

 تبثت نأ نسحعتسيو ثوحبلا يف ةيرورض يهو ؛«ثحابلا اهيلإ لصوت يتلا

 .90ص «قباسلا عجرملا « ضايفلا )9(
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 ةمتاخلا نيمضت ىلإ نيثئحابلا ضعب دمعيو .ةددحم طاقن لكش ىلع

 ًايهتنمو «لوألا لصفلا نم ًائثدتبم ءهيف ةيسيتئرلا طاقنلا وأ «ثحبلا ةصالخ

 ةصالخلا نع فلتخت ةمتاخلا نأ ظحالي نأ بجي هنأ الإ ءريخألا لصفلاب

 لمعتسيو «؛ثحبلل يفرح صيخلت نع ةرابع يه يتلا ء(ةطوزةةءا)

 لتاسرلا عمج زكارم وأ تالجملل لسرُي نأك «ةمتاخلا ريغ ضارغأل

 .اهيدل عمجتت يتلا ثوحبلاب فيرعتلل ةيعماجلا

 نأ ثحابلا لواحي ثيح ةمدقملاب ام دح ىلإ ةطبترم ةمتاخلا نوكتو
 نأ نكمي الو «ةمدقملا يف اهحرط ىتلا ةلئسألا ضعب نع اهيف بيجي

 ًارومأ نمضتت نأ بجي لب «نتملا يف ءاج امل ًاراركت ةمتاخلا نوكت

 لوصف يف ًابسانم ًاناكم ثحابلا اهل دجي مل ةيصخش ءارآ وأ «ةديدج

 «ةصلختسملا جئاتنلا ىلإ ةفاضإ اهيف ركْذُي نأ نسحتسيو .هلكيه وأ ثحبلا

 كلذب حتفيف «ةيفاك ةسارد اهتسارد نم ثحابلا نكمتي مل يتلا طاقنلا مهأ

 ددعل نّيعم ديدحت دجوي الو .نيثحابلا نم هدعب يتأي نمل ةديدج ًاقافآ

 «ثحبلا تاحفص عم كلذ مءالتي نأ بجي نكلو «ةمئاخلا تاحفص

 ةمتاخلا يف لوطم لكشب ىتأت يتلا ةداملا نأل ءاهيف باهسإلا مدع لّضفيو

 ."'"ثحبلا ماسقأ وأ لوصف يف ةبسانملا اهنكامأ ىلإ عجرت نأ نكمي

 : (ةجرعم01عو) : قحالملا  انماث

 اهل يتلا داوملا ضعب ىلع روثعلا نايحألا ضعب يف ثحابلا فداصي

 نتم يف اهنئيمضتل ةيرورض تسيل اهنكل ؛«هيف ثحبي يذلا عوضوملاب ةلص
 أجليف «هلسلستو عوضوملا ماجسنا عطقو ؛دارطتسالا يشاحتل «ثحبلا

 يف عبتي الو ءاهل اقحلم اهرابتعاو .ثحبلا ةياهن يف اهعضو ىلإ كاذنيح

 :رهاطلا ٠935 ص «قباسلا عمجرملا « شوح وب 77 ص ءقياسلا عجرملا « بوعي : رظنا ع1
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 ثحبلا ةياهن دعب مقري لب «ةصاخ ةقيرط :(ةموءددهن») ىحلملا بيترت

 قحلم نم رثكأ كانه ناك اذإو «ةلقتسم تاحفص وأ ةحفص ىلعو «ةرشابم

 كانهو .(اذكهو (2) مقر قحلم «(1) مقر قحلم) ةلسلسم ًاماقرأ ىطعت

 عضون اهنأ مهضعب ىريف قحالملا هلتحت نأ بجي يذلا ناكملا يف فالخ

 يه عجارملاو رداصملا نأ رابتعاب .ةلاسرلا وأ ثحبلا عجارمو رداصم دعب
 هنع ءانغتسالا نكمملا نمو دئاز ءيش قحالملا نأو .ثحبلاب ةلص قثوأ

 نأ نورخآ ىريو ءاهنم ثحبلا هجاتحي ام ىلإ نتملا يف ريشأ نأ دعب
 نأل «عجارملاو رداصملا لبقو «ةرشابم ةلاسرلا نتم دعب قحالملا عضوت
 نأ كلذ ىلإ فاضي .ًادج ةحضاو ثحبلا نيبو اهنيب ةيملعلا ةلصلا

 قحالملا كلت اهنم تذخأ يتلا دراوملا ىلإ ريشت دق عجارملاو رداصملا

 ؛ةرشابم ةلاسرلا وأ ثحبلا نتم دعب اهعضو وه نذإ حيحصلاف .قئاثولاو
 ."*”عجارملاو رداصملا ةديرج دعب ال

 دقف «داوم نم قحلملا هلمشت نأ نكمي امل ةنّيعم ةدعاق دجوت الو
 وأ ًالودج وأ ةرقف وأ ةماع تافاضإ وأ باتك نم أمات ًالصف قحلملا نوكي

 .رثكأ وأ طوطخم تاحفص ضعبل ًاروص وأ ةصاخ تاءاصحإ وأ ةطيرخ

 ةدمتعملا رداصملا نيودت «قحالملا عاونأ عيمج يف ىعارُي نأ بجي نكلو

 .ءشماهلا يف اهيلإ راشيو ءهدعب امإو سابتقالا لبق امإ ءاهنم تذخأ يتلا

 .باتكلا ةياهن يف ةلماك درتس يتلا ةيتآلا ةلثمألا يف امك

 .142 141 ص .قياسلا مجرملا « يبلش 1212(
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 )1( مقر قحلم

 «*!ثحابلل ةيملع تاداشرإ

 )2( مقر قحلم

 (**/ريجلا ىملعلا ثحبلا تافصاوم

 : ةينفلا سراهفلا  ًاعسات

 نم ددع اهب ىحلي نأ «ةديجلا ةيملعلا ةساردلا تافصاوم نم

 لثم دوجو ةرورض باتكلا ضعب ىريو «ثحبلا ةدامل ةبسانملا سراهفلا

 ةريثك «عفنلا ةليلج اهنأل «يملعلا وأ يعماجلا ثحبلا يف سراهفلا هذه

 دهج نم ثحابلا هلذب ام ىدمو ءهسفن ثحبلا ميوقتل اسايقم دعتو «ةدئافلا

 نم هديري ام ىلإ عوجرلا يف ًاريثك ءىراقلا دعاست اهنأ امك ءهدادعإ يف

 «ةددعتم عاونأ سراهفلاو ءهلك ثحبلا ةءارق ىلإ رارطضالا نود «تامولعم

 ثحب يف اعيمج اهرقاوت طرتشي ال اذل .ثوحبلا ةعيبط بسحب فلتخت

 يبدأ ثحبل عفن اذ نوكي ال دق ءيخيرات ثحبل يرورض وه امف «نيعم
 لثم .«ثوحبلا لك يف اهضعب رفاوت نم دب ال نكلو ءاذكهو .يفارغج وأ

 ةيقب امأ ءمالعألا سرهفو تايوتحملا سرهفو عجارملاو رداصملا سرهف

 ةعيبط بسحب اهمادذختسا نكميف «ةددعتم عيضاوم لمشت يتلاو سراهفلا

 هذه نم ةفئاط يتأي اميف جردنو ءاهنم هتدافتسا ىدمو ؛ثحبلا
 0 لا

 .96 94م «قبالا عجرملا *« شوح وب نع 0
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 .ةينارقلا تايآلا سرهف 1

 . ةيوبنلا ثيداحألا سرهف - 2

 . عجارملاو رداصملا سرهف - 3

 مالعألا سرهف - 4

 تاعامجلاو قرفلا سرهف - 5

 نكامألا سرهف - 6

 لئابقلا سرهف -7

 ةدراولا بتكلا سرهف - 8

 ةيوغللا تادرفملا سرهف - 9

 راعشألا سرهف - 0

 لاثمألاو لاوقألا سرهف 1١

 (ةيراضحلا ظافلألا وأ) ةينفلا تاحلطصملا سرهف 2

 نينسلاو ثادحألا سرهف 3

 طئارخلاو روصلا سرهف 14

 .تاعوضوملا وأ تايوتحملا سرهف - 5

 باتك وأ ثحب لك يوتحي نأ يرورضلا نم سيل ءانفلسأ امكو
 ىرخأ عاونأ ىلإ جاتحي ام بتكلا نم كانهو .«سراهفلا هذه عيمج ىلع

 عمجي نأ ثحابلا ىري دقو «ةمئاقلا هذه يف ركذت مل يتلا سراهفلا نم

 ةرسيتملا ةداملا تناك اذإ ءهدحاو سرهف يف سراهفلا نم عون نم رثكأ نيب

 قرفلاو تاعامجلاو لئابقلاو مالعألا سرهف لعجي نأك «ةليلق سرهف لكل

 ىلإ رظنلابو ءاذكهو ءدحاو سرهف يف عاقبلاو ةنكمألاو ءدحاو سرهف يف
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 ةيمهأ نم هل امل «عجارملاو رداصملا سرهف دادعإ ةيفيك ىلع انتسارد

 وأ ءاهنم ةيلوألا ةيعماجلا ءاوس «ثوحبلا لك يف هرفاوت ةرورضو «ةريبك

 : (8أطان هرجع هجمات 9) عججا رملاو رداصملا سرهف أ رشاع

 رداصملا ةديرج وأ ةمئاق وأ .عجارملاو رداصملا تدر اضبأ نمستو

 يف ثحابلا اهنم دافأ يتلا بتكلا يوحت ةمئاق نع ةرابع وهو عجارملاو

 اهمدختسا يتلا بتكلا عيمج نمضنتت نأ بجيو «هثحب وأ هتلاسر ةباتك

 ملو ءاهيلع علطا يتلا بتكلا امأ .شماوهلا يف اهيلإ راشأو .فلؤملا

 باتكلا دحأ دع دقلو «ةديرجلا هذه يف اهركذ زوجي الف ءاهب دهشتسي

 هتروطخ ىلإ رظنلاب 2*مثإلا» ةباثمب اهركذو كلذ ىلع مادقإلا نييبرغلا
 رداصملا ركذ مدع ًاضيأ ىري نم كانهو ."ةيملعلا ةنامألل هتافاجمو

 عوضوم نع ًامامت فلتخت يتلاو ةلاسرلا يف ًاضرع تدرو يتلا عجارملاو
 يف انرشأ دقو .”'”شماوهلا يف تدرو امئيح اهركذب يفتكي لب «ثحبلا
 «تالاقملاو بتكلا نم ديدعلا ىلإ «لاثملا ليبس ىلع ؛باتكلا اذه

 مدعل «مجارملاو رداصملا ةديرج يف جردت مل اهنكل ؛ةيعماجلا لئاسرلاو

 . ثحبلا عوضوم نع اهداعتباو ءاهنم سابتقالا

 وأ تاطوطخملا جردتف ءاهعاونأ بسحب عجارملاو رداصملا فئصتو

 لئاسرلاو ,ةعوبطملا بتكلا مل «ةيادبلا يف ةروشنملا ريغ قئائولا

 ةيعاذإلا ثيداحألاو «تالاقملاو مجاعملاو تاعوسوملاو ؛ةيعماجلا

 عمسص, 00. 01 7 ن2

 عاملتءط همن >1تءمطإل, 02. 011. :نرافو .144143 ص .؛ىباسلا مج رملا ءيبلش :رظنا 43)

:253 
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 عيرمت نم ليلفتلا ةظحالم بجي نكلو .اهريغو تاللسارملاو تارضاحملاو

 لك يفو ؛ عجارملاو رداصملا هده ىلإ عوجرلا لهسي ىتح ءةديرجلا

 لصفو ؛«ةيوناثلا عجارملا نع ةيلوألا رداصملا لصف نسحتسي تالاحلا

 هل ب يتلا ةيبنجألا تافلؤملا نع ةيبرعلا تافلؤملا

 ةئالث كانهف عجارملاو رداصملا ةديرج بيترت ىلإ ةبسنلاب امأ
 ش ويا

 ىلع كلذ يف دامتعالا نوكيو «ةيئنمزلا ةقيرطلا بسحب بيترتلا 1

 ىلإ ةبسنلاب ىلوألا ةعبطلا خيراتو رداصملا ىلإ ةبسنلاب تايفولا تاونس

 عجارملا

 رداصملا ءامسأل ىلوألا ةيئاجهلا فورحلا بسحب بيترتلا - 2

 ءامسأ نم رهشأ بتكلا ءامسأ نأ ةقيرطلا هذه لضفي نم ىريو .عجارملاو

 .فلؤملا مسا ىلإ ةراشإلا نم لضفأ اهيلإ ةراشإلا نإف هيلعو ءاهيفلؤم

 مهئامسأ وأ ؛نيفلؤملا باقلأل ةيئاجهلا فورحلا بسحب بيترتلا

 مظعم هيلع راس دقو «بيترتلا يف عبتملا يبرغلا ماظنلا وهو «ةريخألا

 يف بتكلا هساسأ ىلع تبترو ءًايملاع عاشو ؛نيثدحملا نيفلؤملا

 . جهانملا يف ديحوتلا ىلع ةظفاحملل ءهعابتا بسنألا نم كلذل «تابتكملا

 كلذك ءمهتافلؤم ةرهش نع لقت ال نيفلؤملا ةرهش نأ «كلذ ىلإ فاضي

 لكشي ام «ةلوهجم ىمادقلا نيفلؤملا ضعب ىلإ ةبسنلاب ةافولا خيراوت نإف

 ماظنلا عابتاب حصنن اذهلو .ىلوألا ةقيرطلا بسحب بيترتلا يف ةبوعص
 .نيفلؤملا باقلأل ةيئاجهلا فورحلا بسحب بيترتلا يأ هريخألا

 فلتخي ؛عجارملاو رداصملا ةديرج ىف هبيئرتلا تإف ( ةماع ةروصبو

 655 _ ةهرص « قباسلا ١ .بوقعي ١174 173 ص ٠ قباسلا رملا 3 سحلم :دراق 04
 ع 8
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 نودي يأ ءانه فلؤملا مسا بلقي ثيح .«شماوهلا نع ءيشلا ضعب

 لصفيو لوألا مسالا ءةلصاف دعب «.هعبتي ءألوأ ريخألا مسالا وأ «بقللا

 .ةلصافلا نم الدب ةطقن .عبطلا ناكمو «باتكلا ناونعو فلؤملا مسا نيب

 ةصاخلا تامولعملا مضتل شماوهلا يف عضوت يتلا ساوقألا فذحت امك

 ةديرج يف نيودتلا ةيفيكل ةفلتخم جذامنو ةلثمأ يتأي اميفو اب

 عجارملاو رداصملا

 :ةروشنملا ريغ قئاثولاو تاطوطخملا نيودت بيلاسأ -أ

 ىلع ريخألا 0 أ ءبقللا م 0 !! ةبسنلاب

 مساف 0 ناتطقن عضوت 58 :يداليملاو 0 خيراتلاب 0 هةيس

 .همقرو هدوجو ناكم مث طخ هتحتو ةطقنب ًايهتتم الماك طوطخملا

 (طوطخملا نيودت ةيفيكل جذومن)

 : (م519 /ه204) بئاسلا نب دمحم نب ماشه رذنملا وبأ ,يبلكلا نبا

 .(400 23297) مقر «يناطيربلا فحتملا ءبسنلا ةرهمج

 مث هيف ظفحت يذلا ناكملا ًالوأ ركذيف «ةروشنملا ريغ قئاثولا امأ
 مقر مث ءاهب صاخلا فلملا ناونعو مقرف «ةقيثولا اهيلإ دوعت يتلا ةهجلا

 .اهخيراتو اهناونعو - دجو نإ - ةقيثولا

 (ةيبرعلا ةغللاب ةروشنملا ريغ قئاثولا نيودت ةيفيكل جذومن)

 : (دادغب) قئاثولا ظفحل ينطولا زكرملا

 ةرازو ريراقت هةعومجم 21 م25 فلملا «ةيجراخلا ةرارو تافلم

 كر ة'نروطتهم 0م, ت1, 2 67: عظطعاتعال ه0 ةظايمصأتإلب 08 نأ, م57 قزاز



 .(1940) ةيقارعلا ةيجراخلا

 (ةيزيلكنإلا ةغللاب ةروشنملا ريغ قئاثولا نيودت ةيفيكل جذومن)
 طظيطانع 1 ععمرل 02ع (2.8.0) 0:

 1آ"هععأوم 01716ع (00(.1). 371. 0ءمعموأ 8هاتانعف] ©011عوردوا 06006 7.

 111001 طهمأ 5122 6عزن ةدعام-خهمتععمتت 1211م 047,

 :بتكلا نيودت بيلاسأ ب

 همسا مث .؛ةلصاف مث ءريخألا همسا وأ فلؤملا بقل بتكي ١

 خيراتلاب «ةافولا ةنس ركذ ىمادقلا نيفلؤملا ىلإ ةبسنلاب نسحتسيو لوألا

 .(:) امهضعب

 . ةطقن هدعبو طخ هتحتتو باتكلا ناونع 2

 وأ ًاققحم باتكلا ناك اذإ (بلق نود) مجرتملا وأ ققحملا دنس 3

 .ةطقنف ةدحاو ةعبط نم رثكأ باتكلل ناك اذإ ؛ةعبطلا ركذ 4

 .امهضعب قوف ناتطقنف ءرشنلا ناكم 5

 , ةطقنف ءرشنلا راد 6

 اذإ ةعيطملا مسا نع ءانغتسالا نكميو) «ةلصافف «ةعبطملا مسا 7

 :(رشتلا اراد :ثركذ

 .ةطقنب ًاموتخم رشنلا خيرات 8

 5 تالا باتكلا تنب ميمصت نوكي اذكهو

 .72ص «قبالا عجرملا «شوحوي .86 - 55ص ؛:قباسلا عجرملا .؛بوقعي :نراق 6(
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 مسا .«باتكلا مسأ (ةافولا خيرات) لوألا فلؤملا مسا .«.بقللا

 راد ءرشنلا ناكم ؛ةعبطلا ««بقل نود) - دجو نإ  مجرتملا وأ ققحملا

 . خيراتلا .ةعبطملا :رشنلا

 ىف نيفلؤملا ءامسأ ةباتك ةيفيك نع ةددحم ةلثمأ ضرع ىنأي اميفو

 : ”هجارملاو رداصملا ةمئاق

 :دحاو بتاك 1

 .(م892 /ه279) رباج نب ىيحي نب دمحأ «يرذالبلا -

 ةبتكملا :ةرهاقلا .ناوضر دمحم ناوضر قيقحت .نادلبلا حوتف

 .1959 .ةداعسلا ةعبطم .ىريبكلا ةيراجتلا

 1932 ةيكرتلا ةيقارعلا تاقالعلا :نمحرلا دبع ىنوع «يواعبسلا -

 .1986 ءلصرملا ةعماج ةعبطم .ةيكرتلا تاساردلا زكرم :لصوملا .8

 : ةثالث وأ نابتاك - 2

 .ديعس سيبق ؛يداهفلاو ءديعس رهزأ دمحم :؛كامسلا -

 : ليبرأ .2ط .يملعلا ثحبلا يف لوصألا :سنوي ءافص ؛يوافصلاو

 .1986 «نيدلا حالص ةعماج ةعبطم

 :نيفلؤم ةثالث نم رثكأ - 3

 :لاثم هدعب (نورخآو) ةرابع ةباتك

 كر 12ه او 0م, اخ, 22.73-51 )0



 لل يي ب م مرمااباالالم» 2... سيسي ا-ا-ا-س صل. سلا ا-إسسس_دلشلسلمما

 ةسارد  ةرصاعم ةيبرع اياضق :نورخآو «ليلخ ميهاربإ «دمحأ

 .1988 ءرشنلاو ةعابطلل بتكلا راد : لصوملا .ةيسايسو ةيخيرأت

 :دحاو بناك هتالاقم عمج ىلع فرشأ باتك 4

 ةباتكب مزلم وهو (541:00) ررحم وأ تالاقم عماج لب «فلؤم مسا هيلع

 :لاثم ءساسألا اذه ىلع هيلإ ةراشإلا متن نأ يغبني «عجارملاو

 :ثنامع . ةغلاثلا ةودنلا رضاحم . يومألا دهعلا يف ماشلا دالب ب ماشلا دالب

 . . 1ءكلاذلهع, ةططوق: ظفتامت, 16غ هاععمدنامد 1989[0 ءةيندرألا ةعماجلا ةعبطم

 3لولعرم 1:30. 100002: © ؟ههر1 [7؟ءاصن, 9

 :فلؤملا لوهجم باتك 5

 .(لوهجم) ةملك هنع ًاضوع نّودن «ًافورعم فلؤملا مسا نكي مل اذإ

 بجي «ةلاحلا هذه يفو «باتكلا ناونع مث .(فلؤملا لوهجم) ةرابع وأ

 اذإ امأ «يئاجهلا بيترتلا يف (ميملا» فرح لسلست نمض باتكلا جردي نأ

 نكميف .باتكلا فاالع ىلع بتكي مل يذلا فلؤملا مسأ ثحايلا هفرع

 رابخألا ركذ يف ةيشوملا للحلا باتك :(؟يرماعلا كامسلا نب ءالعلا

 راد :ءاضيبلا رادلا .ةمامز رداقلا دبعو راكز ليهس .قيقحت .ةيشكارملا

 .1979 .ةثيدحلا داشرلا



 دبعو يرودلا زيزعلا دبع .قيقحت .هدلوو سابعلا رابخأ هيفو ةيسابعلا
 «رداص راد عباطم .رشنلاو ةعابطلل ةعيلطلا راد : توريب . ىبلطملا رابجلا

1. 

 :دحاو فلؤمل بتك ةدع 6

 ىف بتكلا بترت دحاو فلؤمل باتك نم رثكأ ثحابلا مدختسا اذإ

 وأ :يئاجهلا هسيترتلا عبتيو .اهنيواتع بسحب عجارملاو رداصملا ةمئاق

 لوأ رودص بسحب يأ «ًاينمز ًاضيأ اهبيترت نكميو ءاهلسلست يف يدجبألا
 :لاثم ةيادبلا ىف ةدحاو ةرم الإ فلؤملا مسا ركذي الو «باتكلا نم ةعبط

 دهع ىف سلدنألا يملسمل يرسقلا ريصنتلا :هدبع دمحم .ةلماتح

 عباطملا ةكرش :نامع ء(م1516 - 1474) نييكيلوئاكلا نيكلملا

 يناثلا بيليف كلملا دهع يف سلدنألا يملسمل يرسقلا ريجهتلا ل
 .1982 ؛ةيجذومنلا عباطملا ةكرش :نامع . م7

 :نامع .اهدعب امو ةطانرغ طوقس ةيشع سلدنألا ىملسم ةئحم لس

 .7 « بعشلا راد عباطم

 . (بتكلا تاناونعل ةيئاجحهلا فورحلا بسحب بيترتلا مت)

 مجرتملا باتكلا 7

 نود مجرتملا بقلو مسا عضو عم «فّلؤملا باتكلا ةلماعم لماعي

 1967 ءفراعملا راد :ةرهاقلا .2ط .يشبح
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 : ةيبنجألا بتكلا - 8

 بسحب (هاماةا1ا) ايئابفلأ ًاضيأ بترتف «ةيبنجألا بتكلا امأ

 مساف :لوألا مسالا مث ء(1ع انعم 32) اهيفلؤمل ريخألا مسالا وأ «بقللا

 :لاثم ؛خيراتلاو «ةعبطملا وأ رشنلا رادو رشنلا ناكم مث «ةعبطلاف باتكلا

 -  ملااعرر (0عمزعع 1غ. 116 0223011816 510106215 010106 111156 350 8(1015566-

 نمززوز لف 2:3ةعا1عم] 54111131 1024 نل11128 2110 1عوع3قن تأت ةه7 12050

 1آمووعإب 8355, 973

 - (ت1ططر ذزع طادستاامم فاعاجوملعع 80ةداعععم: فعوطتع آنئا65211016

 اماض ملم[ هنر, 2020 عل 01010: 2221010 [ل2125119 1١ ععوور 1963

 - 1ططوطتص, 1352م 1اعطقلتا: ©2:ع-آواذصاع 511 ]ةططعضأ 18 ]321183 1126 5

 01 عقم أ جدأ1مر هك ةماتوانت أعد ةطل عااد عع. 54هدونأ: آند: ماد انااا 1:

 معاماتنرو 200 2بطاتوطنقع 6

 -  قطقطومب 4١كدطخقستمصمل مطاط قالالا ]ذأدممنم آ1:ننوإب رش طاوس []2 ه1 عاض-

 لورد. ], هلا [). 750-600 (ة.[1. 132). دس ط7 ل عع هقصتط7 قع آل 217كم

 21عووؤ, 6.

 :تالاقملاو ثحبلا نيودت بيلاسأ - َج

 ءانثتساب «تاللاقملاو بتكلا فينصت نيب يرهوج فالخ دجوي ال

 بقل ًاضيأ بتكُي ؛لاقملا ةباتك دنعف ءاهتاعارم بجي يتلا رومألا ضعب

 .نيجودزم نيب لاقملا ناونعف :لوألا فلؤملا مسا مث ءآلوأ فلؤملا
 ال نم كانهو) ءاهرودص ناكمف (طخ هتحت) ةديرجلا وأ ةلجملا مساف

 تاحفص مث .٠ خيراتلاف .ءزجلا وأ دلجملاو ءددعلاف ء(رودصلا ناكم ركذي

 ةمئاق ىف تالاقملا نيودت ةيفيك ىلع ةلثمألا ضعب ىتأي اميفو .لاقملا

 : ةيبرعلا ةغللاب عجارملاو رداصملا

 تيت يف اهرودو ةيبويألا ةرسألا# :رابجلا دبع ليزج .درموجلا 2

 .ملعلاو ةيبرتلا ةلجم .«41171.1169 /567564 رصم يف نيدلا حالص مكح
 .149 111 ص (1989) .8 ددعلا
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 مولعلا ةلجم 9 نيبعلا دالبو مالسإلا» : يحمتف قراط .ءناطلس -

 يرجهلا رشع سماخلا نرقلا لوخد ةبسانمب صاخ ددع «ةيعامتجالا

 .186 163 ص (1981)

 حوتف ىف اهرثأو نيدانجأ ةكرعمل) : نيمأ نيدلا حالص ءهط ا -

 .243 229 ص :.(1986) 16 ددعلا .نيدفارلا بادآ ةلجم .؟ماشلا

 ةلجم .؟يسلدنألا عقاولاو ةقالزلا ةكرعم# : قهحيمأ «دوبع نب -

 .67 49ص :(1982) 33 ددعلا .ىملعلا ثحبلا

 (ةيزيلكنإلا ةغللاب تالاقملا نيودت ةيفيكل جذامن)

 - 112اع5و الاكاانوم 0. : «آطدناز/ انآع اد ةمعاعما طهبما». 1طع 30١جم

 (0عههعوماطتع 5143 عقجامع ]26223 ((0ءامطعع, 1941), م. 419-55

 - 1رجةتتان0ل15, 5. 11.: «5ونعععو 0( ةكدكأتتت 5مقلات», 10ات2123] 01 طع

 طولعاممر [11500:123] 50نعأزل 1 (1953), مم. 375-379

 - اهسصممنأ ل. : «1ع آهن لك 0هأ (تةعوونعو 10 1أ]8ع 2عومل هأ ا©طع تتلك3065»,

 5م6ععانأانات 3001221 01 54ع01:23عبدا كابلأعق. 2211 (1947), مم. 145-161

 -  لمالاو 8ععم20: «1]88ءوأنم اد اطغ آد طلقلا نعول 01 011013348 11112,

 كان للعك ازد طع 010هموهن ةمهعطلالعع - 1», ظسالعأامص 01 اطع 5ءطه0مآ1 01

 عداها نمل ماءاعقمل 511015. 27/1, مقنا 3 (19354), مرو. 469-501

 تاساردلاو ةيعماجلا لئاسرلاب ةصاخلا عجارملا نيودت بيلاسأ -د

 :ةروشنملا ريغ

 امك تبئتو «ةيعماجلا لئاسرلا يف ًاضيأ مسالا ىلع بقللا مدقتي
 .طخ اهتحتو .ةحورطألا وأ ةلاسرلا ناونع :لوألا مسالا «ءبقللا :ىتأي

 :ةلثمأ .ةنسلا .ةيلكلا .ةعماجلا .(ةروشنم ريغ هاروتكد وأ ريتسجام ةلاسر)

 ةينارصنلا كلامملاب نيطبارملا تاقالع :ميهاربإ ليلخ «يئارماسلا

 «ةرهاقلا ةعماج «ةروشنم ريغ هاروتكد ةلاسر «ةيمالسإلا لودلابو سلدنألاب

 ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد :دادغب يف ترشن) (1979) بادآلا ةيلك

5 . 
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 هج

 1750 قارعلا يف كيلامملا مكح :مظاك ىسوم ءالع ءسرون -

 راذآ) «بادآلا ةيلك .دادغب ةعماج .ةروشتم ريغ ريتسجام ةلاسر . 1

73))., 

 ةيبرعلا ةلودلا ةسايس يف هتاريثأتو شيجلا :دمحم رازن ءرداق -

 ةلاسر .م1258 622 /ه656 1 دادغب طوقس ىتح اهسيسأت ذنم ةيمالسإلا

 .(1984) .بادآلا ةيلك . لصوملا ةعماج .ةروشنم ريغ ريتسجام

 نسحلا 75 رصغع يف ةينيرملا ةلودلا :يرالع محارم ١ لصحمم د

 .ةيراضح ةسارد م1352 1331 /ه752 731 ينيرملا نامثع نب ىلع

 .(1985) «بادآلا ةيلك . لصوملا ةعماج .ةروشنم ريغ ريتسجام ةلاسر

 : ةيموكحلا قئاثولاب ةصاخلا عجارملا نيودت بيلاسأ - ه

 مسا .ةلودلا مسا :ىتأي ام ةيموكحلا قئاثولا نيودت دنع تبئي

 ةسسؤملا تناك اذإ) ةسلجلا وأ ةرودلا مقر .ةقيثولا تردصأ يتلا ةسسؤملا

 ءاهرشن ناكم .(رارق وأ موسرم) ةقيثولا ناونع .(هريغ وأ باونلل ًاسلجم

 . تتدجلو نإ  تاحفصلا وأ ةحفصلا ءاهخيرات «ءاهمقر

 ةيبرعلا ةيموكحلا قئاثولاب ةصاخلا عجارملا نيودت ةيفيكل جذامن)

 (ةيبنجألاو

 تاناحتمالا ماظن .ةيمومعلا فراعملا ةرازو .ةيقارعلا ةموكحلا

 .4 1ص 1931 ةنسل 14 مقر .دادغب .ةماعلا

 . باونلا سلجم رضاحم . باوتلا سلجم .ةيقارعلا ةموكحلا 5

 لوألا نوناك 25 .دادغب .دالبلا يف يميلعتلا ماظنلا نع ريرقت .31 ةسلج

 ,390 38ص ١1

 آل.5. 10ءمومأدنعالا 01 18162101. (0111هع هأ 120136 ثللدن ع5. ةدصاتة] 1[عرتوازنا هك

 ال6 (00زاتنتل 551م0 01 1201211 تثلادلتكو 10 اطع 5ععوءاهقزل هذ اطغع [تاعلا 1, 101
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 طع طاوعمأ زئعمم 8صلعل زرتصع 30,1932. 18ةكطترت عامر, 10.2.3: 000

 طءواتمع 1[(0نع, 1932,

 : فراعملا رئاود وأ تاعوسوملاب ةصاخلا عجارملا نيودت بيلاسأ - و

 «تاعوسوملا ىدحإ نم ةددعتم تالاقم ىلع ثحابلا دمتعا اذإ

 اهعقوم بسحب ءعجارملا ةمئاق نمض ةعوسوملا كلت مسا جردي نأ نكمي

 .لادلا فرح يف «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد لثم «ةيئاجهلا فورحلا نم

 .«فلؤملا مسا تحت اهركذي هنإف ءطقف نيتنئا وأ ةلاقم ىلع دمتعا اذإ امأ

 . لقحلا كلذب ةصاخلا ةلثمألا يف انحضوأ امكو ءتالاقملا لقح نمض

 تالاّثمملاو .تالسارملاو .تارضاحملاو :.ةيعاذإلا ثيداحألا امأ  َْز

 :اهريغو ءةيصخشلا

 ةيحاتلا نم  اهنكل «عجارملاو رداصملا ةديرج يف جردت نأ نكميف

 انرشأ يتلا ةقيرطلا بسحب .؛ةمظتنم ةروصب «شماوهلا يف رشنت  ةيملعلا
 . كانه اهيلإ

 اهظحالي نأ ثحابلا ىلع بجي ىتلا ةماعلا تاظحالملا ضعب كانهو

 3 اميف اهمهأ جردن «عجارملاو رداصملا بيوبت دنع

 تعقو اذإ «يئاجهلا بيترتلا يف فيرعتلا (مال فلأ) لخدت ال |

 .(يبوقعيلا)و ءءاطلا فرح يف بتري «(يربطلا) لثم ءمسالا لوأ يف

 اهنإف ءمسالا لصأ نم (مال فلألا) تناك اذإ امأ ءءايلا فرح يف بتري

 .ردنسكلأو ءريبلأو «سايلإ لثم ءيئاجهلا بيترتلا يف بسحت

 :روتكدلا :لثم . يئاجهلا بيترتلا يف باقلألا لخدت ال كلذك 2

 86ص « قباسلا عجرملا .بوقعي ءاهدعب امف 0106 ص « قباسلا مجرملا <« ضايفلا : رظنا 25

 2.1389 138ص ؛قياسلا عجرملا ءرهاطظلا : نراقو .55
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 وأ «نبا ةملك يئاجهلا بيترتلا يف ًاضيأ لخدت الو .ءسدنهملا هذاتسألا

 يبأ نبا)و «ءاخلا فرح ىف بتري :«(نودلخ نبا) لثم «يبأ نبا وأ ءوبأ

 فرح يف بتري ؛(نساحملا وبأ) و ءلادلا فرح يف بتري :(رانيد
 .اذكهو «ميملا

 لعق نم وأ «هيلإ فاضمو فاضم نم ؛ةبكرملا ءامسألا لماعتو 3

 (نيدلا يقت) لثم «ءيئاجهلا بيترتلا يف ةدحاو ةملك اهنأ ىلع ؛لعافو

 . (ءىطاشلا تني)و (قحلا داج)و

 «درقنم رطس يف فلؤملاب ةقلعتملا تامولعملا جاردإ نسحتسي - 4

 لفسأ يف نوكي ءرخآ رطس يف هب قلعتي امو ؛باتكلا ناونع بتكي مث
 : نييتآلا نيلاثملا ظحال ءبيسانم غارف كرت دعب ًادبيو «لوألا رطسلا

 نبا لئاسر :(م1063 /ه456) دمحأ نب يلع دمحم وبأ ءمزح نبا

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب . سابع ناسحإ .قيقحت .يسلدنألا مزح

 1981.1980 ءرشنلاو تاساردلل

 ةرسألا نع يرذالبلا دراوم :يدامح مساج دمحم «ينادهشملا -

 ؛يعماجلا بلاطلا ةبتكم :ةمركملا ةكم .فارشألا باسنأ يف ةيومألا

6. 

 «ةفلتخم تاقوأ يف تردص ءازجأ نم فلأتي باتكلا ناك اذإ 5

 ءزجلا رودص خيرأتف «ةريغص ةطرش مث ؛لوألا ءزجلا رودص خيرات عضنف

 .(مزح نبا لئاسرب صاخلا ريخألا لبق لاثملا ظحال) ريخألا

 تاحفصلا نأل .باتكلا تاعبط ددعت ةلاح ىف ةعبطلا ركذ بجي 6

 ةرسيتملا تاعبطلا لضفأ دامتعاب 538 .«تاعبطلا ريغتب ريغتت دف

 بجي «نيتفلتخم نيتعبط مادختسا ىلإ ثحابلا رطضا اذإو ءاهثدحأو
 نع داعتبالا نسحتسي نكلو سابتلالا عنمل «سابتقا لك يف امهيلإ ةراشإلا
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 11 سس جب يس سس سل م م يا

 .نكمأ ام نيتعبط مادختسا

 ةلاسرلا وأ ةطوطخملا وأ باتكلا مسا تحت طخ عضو نسحتسي

 كلذو ءالاقم مدختسملا ثحبلا ناك اذإ ؛ةلجملا مسا تحت وأ ةيعماجلا

 تامولعملا ةيقب نع .؛لاقملا ترشن يتلا ةلجملا وأ باتكلا ناونع زييمتل

 بتكي «ةيبنجألا رداصملا يفو فراعملا ةرئاد مسا تحت انشيأ طخ عضويو

 اذهل «(8160(1 !ءااعبو) ةلئاملا فورحلاب ةداع ةعابطلا دنع باتكلا ناونع

 فورحلا لامعتساب ةيبرعلا ةغللا يف كلذ نع ةضاعتسالا نكميو :ضرغلا

 .ةعايطلا ىف ًامجح ربكألا وأ «ءادوسلا

 .ًاعيمج نّودت نأ لضفألا نم ءاهتنكمأ وأ رشنلا رود تددعت اذإ - 8

 .ةيادبلا يف لعج ام وأ اهمهأ ىلع رصتقُي وأ

 يف ركذي مل اذإو ؛ةعبطملاو رشنلا راد مسا ركذ نسحتسي 9

 :بتكن نائثالا ركذي مل اذإو ءةعبطملا مسا ركذن ءرشنلا راد مسا باتكلا

 يفتكي نم كانهو .(طم ءال وأ ان ءال رصتخملا) ةعبطم ال وأ ءرشان ال

 رشنلا خيرات ىلع لدي ام دوجو مدع ةلاح يفو .طقف رشنلا راد ركذب

 مدع دنع كلذك (ت.ال .خيرات ال) وأ .(ت.د .خيرات نودب) بتكُي

 يفو .(ناكم ال) وأ (ناكم نودب) بتكي رشنلا ناكم ىلع لدي ام دوجو

 .هخيرات وأ ءرشنلا ناكم وأ «ةعبطملا مسا وأ ءرشنلا راد ركذ مدع ةلاح

 .[.] نينكرم نيسوق نيب هبتكي نأ بجي ءثحابلا هفرعو

 لعج نكمي امك ءرشنلا ناكم لبق رشنلا راد مسا لعج نكمي 0

 لك ىلإ ةبسنلاب «ءكلذ يف ثحابلا مزتلي نأ ىلع ءامهلبق ةعبطلا مقر
 . ةمئاقلاو شماوهلا يف درت يتلا مجارملاو رداصملا

 دنع عجرملا وأ ردصملا تاحفص ددع ركذ لضفي نم كانه 1

 «لاقملا ىلإ ةبسنلاب رمألا كلذكو ءعجارملاو رداصملا ةديرج يف هركذ
 .تاذلاب دراوملا هذه ىلإ ثحابلا عوجر ىلع ديكأتلا يف ةدايز



 عبارلا لصفلا

 اهرشنو ةيخيراتلا صوصنلا قيقحت

 ديهمت

 جهنملاب ًاقيثو ًاطابترا اهرشنو ةيخيراتلا صوصنلا قيقحت طبتري

 ةنامألا نمضت ةقيقد دعاوق نم هنمضتي امل ؛خيراتلا يف ثيدحلا يملعلا

 امكو .هلصأ يف عضو امك الماك يتأي نأ بجي يذلا ٠ صنلا جارخإ يف

 فيلأتلا ماقم موقي ميدقلا صنلا قيقحت» نأ «نيئدحملا نيثحابلا دحأ ىري

 هيلع ىنبي يذلا ساسألا وه صنلا نأل هنم مهأ مه لب ء«هسفن يخيراتلا

 رضاحلا تقولا يف ىلوت يتلا ةريبكلا ةيمهألا ىلإ رظنلابو ."”«خيراتلا

 ىلإ راظنألا تهجتا دقف «ةمألا خيرات نم أزجتي ال ءزج وه يذلا «ثارتلل

 ثارتلاب مامتهالا نأ عقاولاو .هرشنو ثارتلا اذه قيقحتب مامتهالا ةدايز

 ةيمها لإ نوكرشتسملا ةتنت“ نع« ىضاسلا نرقلا يف أدتبا دق هرشنو

 ولجنالا بتكم :ةرهاقلا .2ط) «يمالسإلا خيراتلا ةساردل ةمدقم ءدجام معنملا دبع (1)

 .53 ص :(1964 ءةيرصملا
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 مسق رشنف «ةيملاعلا تابتكملا اهب رخزت يتلا ةميقلا ةيبرعلا تاطوطخملا
 برعلا ضعب اذحو :كلذ يف ًاقيقد ايملع أجهنم نيعبتم ثارتلا اذه مهنم

 اوعبتا نيذلا كئلوأ اميس الو ؛لاجملا اذه يف سانأ حجنف ءمهوذح

 اوعلطي ملو ةيملعلا ةقيرطلا اوعبّتي مل نيذلا نورخآلا قفخأو يملعلا جهنملا
 هّوشتو صنلا ىلإ ءيست ءاطخأ هيف امل ءًاصقان مهلمع ءاجف ءاهدعاوق ىلع

 . ثارتلا

 ةمظنمو ةقيقد تاليصفت ميدقت لصفلا اذه ةباتك نم ضرغلا سيلو

 يتلا ةيساسألا هدراوم يف رفاوتم كلذ نأل «ءيويحلا عوضوملا اذه نع

 نم فدهلا نكل «7”لاجملا ذه يف نوصصختم سانأ اهتجلاعمل ىدصت
 خيراتلا ةبلط اميسالو «نيئدتبملا نيثحابلا فيرعت وه ءانه تاظحالملا هذه

 ضعب قيقحت يف بغري نمو «ةيلوألا ةيعماجلا ةساردلا ةلحرم يف
 دعب ةيملع ةجرد ىلع لوصحلا لجأ نم ةيثارتلا ةيخيراتلا صوصنلا

 «ةصاخ ةربخ بلطتي قيقحتلا يف لمعلا نأل :ةيلوألا ةيعماجلا ةساردلا

 ىلإ رظنلاب ءًاضيأ ةيرورض يه يتلا ؛ثحبلاو فيلأتلا ةربخ نع الضف
 طوطخملاب فيرعتلا نمضتت قيقحتلا ةيادب يف ةمدقم ةباتك بوجو
 ةقرعم ىلإ لصوتلا يف ثحابلا اهعبّنا يتلا دقنلا بيلاسأو فلؤملاو

 بتكلا رشنو صوصنلا دقت لوصأ ءرسارتسجرب .ج :لاثملا لييس ىلع :رظنا (2)

 ةنس ةرهاقلا ةعماج ىف بادآلا ةيلكب رسارتسجرب ىناملألا قرشتسملا اهاقلأ تارضاحم)

 زكرم - ةقاقنلا ةرازو :ةرهاقلا) يركبلا يدمح هد ميدقتو دادع) :(1932 )1931 

 ؛2ظ) ؛اهرشنو صرصنلا قيقحت ءنوراه دمحم مالسلا دبع ؛1969(1 «ثارتلا قيقحت

 دعاوك ءدحنملا نيذلا حالص ((5 ءعيروتلاو رشنلل هاكرشو يبلحلا ةسسؤم :ٌةرهاَعْلا

 يدومح يرون «(1970 «ديذجلا باتكلا راد :توريب «.4ط) «تاطوطخملا قيقحت

 ءفراعملا ةعبطم :دادقب) اهرشتو صوصنلا قيقحت جهنم «يتاعلا يكم يماسو . ييغلا

 «ةلاسرلا ةسسؤم .«توريب) ؛هيلع قيلعتلاو صنلا طبض .فورعم داوع راشبو (5
 :ةرهاقلا) نيئدحملاو ىمادقلا نيب ثارتلا قيقحت جهانم «باوتلا دبع ناضمر (2

 .(1985 ؛يجناخلا ةبتكم
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 . صنلا يف ةدراولا تامولعملا ةحصو هيلإ باتكلا ةمسنو .«فلؤملا

 لحارمب ًاقيقد ًايملع أرشن اهرشنو تاطوطخملا 5 قيقحت ةيلمع رمت

 ار سامر نكمي ةددعتم

 :خسنلا ةيلمع :ًالوأ

 خسنلا عيمج - نع ثحبن نأ انيلع ميدق طوطخم قيقحت ديرن امدنع

 مهأ لعلو .ةفلتخملا ملاعلا تابتكم يف هنع ةرفاوتم نوكت نأ لمتحي يتلا

 يه «لاجملا اذه يف انديفت نأ نكمي يتلا بتكلاو سراهفلا

 ؛؛يبرعلا بدألا خيرات» .(©.8ءمعاعامصهم) ناملكو رب لراك باتك 1

 نم هعون نم ديرف باتكلا اذهف 0 ((06ءطتءطاع لعع عموطاعطعم اناعممنم) هلويذو

 «ملاعلا يف ةدوجوملا ةطوطخملا صوصنلل لوطم تبث ىلع هئاوتحا ثيح

 يفتكي الو ؛ةفورعملا اهلودو ةليوطلا ةيمالسإلا بقحلا بسحب ةعزوم

 اهيفلؤمو ءاهتاحفص ددعو اهلكشو تاطوطخملا نع ةذبن ركذب ناملكورب
 ساسأ ىلع تماق ىتلا بتكلاو ءاضيأ اهنم ققح ام ركذي لب ءاهنكامأو

 «يبرعلا ثارتلا خيرات هباتك يف نيكزس داؤف راشأ كلذك .اهنم ةدافتسالا

 ةيبرعلا تاطوطخمملا نم ريثكلا ىلإ ((عومطتءاتاع لعد 2قطاوعطعم 5ءطعأ ا (ن215)

 .ةفلتخملا ملاعلا تابتكم يف اهدجاوت نكامأو

 نم امهريغو «نبكزسو .«ناملكوربل حتي مل «لاحلا ةعيبطيو - 2

 تابتكملا وأ ؛ةيبرعلا تاطوطخملا سراهف لك ىلع عالطالا «نيثحابلا
 «سراهفلا هذه لكب ةناعتسالا ثحابلا ىلع بجي اذل ءاهيف دجاوتت يتلا
 «؟يبرعلا بدألا خيرات” باتك رودص دعب ترهظ يتلا كلت اميس الو

 يف بتكلا راد سراهف ءرصحلا ال لاثملا ليبس ىلع اهنمو «هلويذو

 ؛دادغي يف تاطوطخملل مادص رادو .ىشمد يف باتكلا رادو .ةرهاقلا

 يناطيربلا فحتملاو سيراب يف ةينطولا ةبتكملاو ديردم يف ةينطولا ةبتكملاو
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 ءامور يف ناكيتافلا رصق ةبتكمو اينابسأ يف لايروكسإلا ةبتكمو ندنل يف
 .اهريغو طابرلا يف ةماعلا ةنازخلاو يكلملا رصقلا اتبتكمو

 أبن ةأجف لقنت دق يتلا «ةيرودلا ةيخيراتلا تالجملا يف ثحبلا -3

 .هالعأ هيلإ راشملا «ناملكورب باتك يف وأ

 ةصاخ تامولعم رشنت يتلا بتكلا ضعب ىلع عالطالا 4

 يزارط يد بيلف تنوكيفلا باتك لثم ءاهدوجو نكامأو تاطوطخملاب
 تاطوطخملا مدقأ» باتكو «*نيقفاخلا يف ةيبرعلا بتكلا نئازخ٠ ىّمسملا

 .داوع سيكروكل «ملاعلا تابتكم يف ةيبرعلا

 تاطوطخملا عيمج ىلع عطاق لكشب رثعُي نأ نكمي الف اذه عمو

 تابتكملا سراهف ةرثكل ءيبيرقت هجو ىلع الإ ًادحاو أباتك صخت يتلا

 نيتثم ىلع ديزي ام مضت ةبتكم ةئمسمخو ًافلأ زهانت يتلا ءملاعلا يف ةماعلا
 يتلا «ةصاخلا تابتكملا كلذ ىلإ فاضي ؛'””دلجم نويلم نيتسو نينثاو
 طيرفتلا وأ اهنع نالعإلا مدعو تاطوطخملا ءانتقا ىلع اهباحصأ صرحي

 .اهب

 هذه سردت ؛هقيقحت دارملا طوطخملل خسنلا نكامأ ةفرعم دعبو

 متيو «تامولعم نم اهنع همدقت امو .سراهفلا ةطساوب ةيلوأ ةسارد خسنلا

 ةزهاج نوكتل ءاهريوصت بلطيف :«ثحابلا اهيلإ جاتحي يتلا خسنلا رايتخا

 وأ ءانع ريبك رضاحلا تقولا يف دجوي الو «ءثحبلاو ةساردلل هيدي نيب

 ةبتكم يأ ىلإ ةباتكلا نكمي ثيحب ءطوطخم يأ ىلع لوصحلا يف ةقشم
 دجوي ال يتلا تابتكملا امأ ءديهز غلبم ءاقل هلاسرإو صنلا ريوصتل :ةماع

 قيقحت يف دامتعالا زوجي الو «سردت مث ءاهخسن روصتف «سراهف اهل

 .37 36 ص ءقباسلا مجرملا هنوراه (3)



 .ىوصقملا ةرورضلا ةلاح يف الإ ءطقف ةدحلاو ةخسن ىلع نيعم طوطخم

 .ةفورعملا تابتكملا يف ىرخأ خسن رفاوت مدعو اهيلإ ةجاحلا ةدشك

 : خسنلا بيئرت امنا

 اهالعأو اهلضفأ راتخي نأ ثحابلا ىلع .خسنلا عمج ةيلمع دعب

 “”نوراه مالسلا دبع ىريو .مألا ةخسنلاب ةداع ىّمست يتلا يهو «ةلزنم
 ناونع ةلماح انيلإ تلصو يتلا تاطوطخملا يه صوصنلا ىلعأ» نأ

 فلؤملا اهمسر ةروص رخآ ىلع باتكلا ةدام عيمجو هفلؤم مساو باتكلا

 نوكيو ءاهزاجأ وأ ءاهالمأ وأ اهتباتكب راشأ دق نوكي وأ ءهسفنب اهبتكو
 دعاوق كانهو .ةاهل هرارقإ وأ اهيلع هعالطا ديفي ام كلذ عم ةخسنلا يف

 اهب يدهتسي نأ نكمي "ا 86789:585568) رسارتسجرب اهيلإ راشأ ةماه

 :يهو مألا ةخسنلا رايتخا يف ققحملا

 .ةصقانلا خسنلا نم لضفأ ةلماكلا ةخسنلا نأ ١

 . ةحضاولا ريغ نم نسحأ ةحضاولاو - 2

 .ةثئيدحلا نم لضفأ ةميدقلاو - 3

 .لباقت مل يتلا نم نسحأ اهريغ ىلع تلبوق يتلا خسنلاو - 4

 ام اذإ ثحبي نأ هل يغبني ءمألا ةخسنلا ىلإ ثحابلا ىدتها ام اذإو

 نأ نم دكأتيل هءالمإ داعأ وأ «ةدحاو ةرم هباتك فْلأ دق فلؤملا ناك

 نم نأل «ءهباتك فلؤملا اهب بتك ةروص رخآ يه هيدي نيب يتلا ةخسنلا

 وأ هيلع ديزي مث «لكش يف ًالوأ هفلؤم عضي ءاملعلا نم ريثكلا نأ فولأملا

 37ص ءهيسفقت عجرملا )4
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 مخيراتلا ثححبلا لوصأ 2044

 نب نسحلا نب يلعل *قشمد ةنيدم خيرات# باتك كلذ لاثم .هنم صقني

 نينامث يف ةديدج امهادحإ ءناتخسن هل يذلا (م 5 /ه751ت) ركاسع

 .فلؤملا طخب امهاتلكو «نيسمخو عبس يف ةميدق ىرخألاو .ةدلجم

 ((م1282 /ه681ت) ناكلخ نبال نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو باتكلو

 . ©فلؤملا طخب ًاضيأ ناتخحسن

 مرخلا نم ةخسنلا هذه ولخ نم دكأتي نأ ثحابلا ىلع بجي كلذك

 عم صوصنلا هذه لثم رشن زوجي ال ثيحب .لكأآتلاو وحملاو ءراصتخالاو

 .اهيلع لوصحلا نكمي ءاهنم لضفأ ىرخأ خسن دوجوب ققحملا ملع

 نأ ثحابلل نكمي ءمألا ةخسنلا ىلع لوصحلا ةبيوعص ةلاح يفو

 تنئرق اهنأ هطخب كيتا «هيلع تترفق وأ «فلؤملا اهأرق ةخسن ]1

 . هيلع
 .اهيلع تلبوقو اهب تضروع وأ فلؤملا ةخسن نع تلقن ةخسن - 2

 .ءاملع ىلع تاعامس اهيلعو فلؤملا رصع يف تبتك ةخسن 3

 .تاعامس اهيلع سيل فلؤملا رصع ىف تبتك ةخسن - 4

 لضفي خسنلا هذه يفو «فلؤملا رصع دعب تبتك ىرخأ خسن - 5

 . ”ملاع ىلع تئرق وأ «ملاع اهبتك يتلاو رخأتملا ىلع مدقألا

 تائف يف اهفينصت ذئنيح نكميف خسنلا ققحملا ىدل تددعت ام اذإو

 أ ةئفلا) ءاجمهلا فورح نم فرحب ةئف لك ىلإ زمرلا مث ءاههباشت بسحب

 .13 ص ٠.قباسلا مجرملا ؟دجتملا (6)

 ثحبلا يف نيملسملا ءاملعلا جهانم ؛لائنزور ءزتنارف :نراقو ء1]ص ءهسفن عجرملا 67
 .63 ص «(1980 :ةفاقثلا راد : ثوريب .2ظ) ةحيرف سيئأ ةمجرت «ىيملعلا



 2045 اهرشنو ةيخيراتلا صوصنلا قيقحت

 لثمتل اهلضفأ وأ «ةئفلا يف ةخسن مدقأ ًاذختم (اذكهو ج ةئفلا ءب ةئفلا

 نأ اهيف دجي تالاح ققحملا ثحابلا فداصت دق نكلو ءاهلماكب ةئفلا

 فيحصت اهيف ءاهنم مدقأ ةخسن نم رثكأ ةطوبضمو ةحيحص ةرخأتم ةخسن

 00 اعومم خبراتلا مدق يف نوكي ال ةلاحلا هذه يفف كح 7

 « © نوراه دمحم مالسلا دبع ىري امك ءبجي لاح يأ يفو .ةخسنلا

 ةددعتملا خسنلا يف خيراتلا مدق ىلع دامتعالا وهو .ماعلا أدبملا ةاعارم

 خسنلا ضعب لعجت ىرخأ تارابتعا كلذ ضراعي مل ام «قيقحتلل ةدعملا

 ةلقو .«بتاكلا ةقدو نتملا ةحصك «.نانئمطالاو ةقثلا ىف ضعب نم ىلوأ

 ءاملع عامس اهيلع تيثأ دق ةعومسم ةخسنلا نول ىطاقسإلا

 .«نيقثوم خويش نم تازاجإ اهيلع بتك دق ةزاجم وأ «نيفورعم

 :صنلا قيقفحت : أثلاث

 ةصاخ ةيانع لذب هب دصقي يذلا رصاعملا حالطصالا وه قيقحتلا

 هنم ةياغلاو ءةنيعم طورشل اهئافيتسا نم تبثتلا نكمي ىتح «تاطوطخملاب

 حورشلاب هيشاوح لاقثإ نود ءهملؤم هعضو امك ءاعيححص طوطخملا ميدقت

 باتكلاف « ”ىلصألا صنلا نع ءىراقلا لغشت دق ىتلا ةريثكلا تادايزلاو

 ناكو ؛هيلإ باتكلا ةبسنو هفلؤم مساو هناونع حص يذلا وه .نذإ ققحملا
 ىلع كلذل .هفلؤم اهكرت يتلا ةروصلا ىلإ نوكي ام برقأ هنتم وأ هصن

 الو ضرغلا اذه ىلإ هلصوت يتلا لبسلا عيمج كلسي نأ ققحملا ثحابلا

 وأ اهيلع لوصحلا ىف هداهتجاو ءمألا ةخسنلا نع هثحب نأ هنهذ ل ردابتي

 رثكألاو ءًاخيرات مدقألا ةخسنلا نع هثحب وأ ءاهنم عرف يه يتلا ةخسنلا

 .حيحصلا رشنلا نم ةيساسألا ةياغلا هل ققح دق ءًاصن حضوألاو أطبض

 ؛قباسلا عجرملا ءدجنملا :اضيأ رظناو .36 - 35 ص «تاطوطخملا قيقحت دعاوق 2 68)

 .] 3ص

 .23 6ص :.قبالا عجرملا :فورعم رظنا 215ىنص ءهسفن عجرملا 9(
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 «فلؤملا هدارأ يذلا لكشلاب هضرعو طوطخملا صن طبض ىلإ لصوتلاو

 لوانتت نأ بجي ىتلا دوهجلا لذبو ةيلاتلا ةوطخللا ىف رارمتسالا هيلع لب

 : ةيتآلا لئاسملا

 . باتكلا ناونع قيقحت |

 .بفلؤملا مسا قيقحت 2

 . هقلؤم ىلإ باتكلا ةبسن قيقحت - 3

 . هَفْلْؤَم صنل ًابراقم ناكمإلا ردقب رهظي ىتح باتكلا نتم قيقحت - 4
 دبع اهلوانت ؛ لئاسملا هذه نم دكأتلل ةددعتم ةيملع لئاسو كانهو

 دقن نع انمالك ءانثآ يف اهضعب ىلإ انقرطتو «''””نوراه دمحم مالسلا

 دعاست يتلا ةيسيئرلا تامدقملا ضعب ىلإ ةراشإلا نم دبال نكلو .لوصألا

 :"!'اهنمو نئملا قيقحتو صنلا ةماقإ يف ققحملا

 تاباتكلا ضعب نأل ءاهقيقحت دارملا ةخسنلا ةءارقب سرمتلا 1

 كلتاميسالو .ةءارقلا يف ةصاخ ةربخو ليوط تفر ع جاتحي

 يك يتلا كلت كلذكو .ماجعإلاو طقنلا نم ولخت يتلا تاطوطخملا

 هطقنو ةصاخلا هروص طخلا اذهل نإ ثيحب .يسلدنأ وأ ىبرغم طخب

 مسرب متهت يتلا بتكلا ىلإ عوجرلابو نارملاب بسكت ةصاخ ةربخ
 .فورحلا

 ءاهب مايقلا ققحملا ىلع بجوتي يتلا ىرخألا رومألا نمو - 2

 25ص «.قباسلا عجرملا :فورعم نراقو ؛.39 ص ءاهرشنو صوصنلا قيقحت :رظنا 210(

 ءرشتلل خيرملا راد ءضايرلا) خيراتلا ملع ىلإ لخدملا .خيشلا هللادبع نمحرلا دبع 7
 .86 85 ص .( 4

 .اهدعب امف 448 ص ءقباسلا عجرملا .نوراه ءتامدقملا هذه تاليصفت :رظنا (11)



 24 اهرشنو ةيخيراتلا صوصنلا قيقحت

 ىتح ةرملا ولت ةرم اهأرقي نأب كلذو .ةطوطخملا فلؤم بولسأب سرمتلا
 .همزاولو هصئاصخ ىلإ فرعتيو «فلؤملاب صاخلا بولسألا كلذ دوعتي

 ىلإ عجري نأ نم «بولسألا ىلإ فرعتلا لجأ نم ققحملل دب ال كلذك

 نأ عيطتسيو «هبولسأب ةربخ دادزيل «فلؤملا بتك نم نكمم ددع ربكأ
 .بتكلا هذه يف هتارايع نيب طبارتلا دجي

 ماملإلا ءاهتداجإ ققحملا ىلع يتلا ىرخألا ةمهملا رومألا نمو 3

 ًامهف صنلا مهفي نأ نكمتي ىتح «طوطخملا هجلاعي يذلا عوضوملاب
 بتكلا ضعب ىلإ عوجرلا بلطتي اذهو .أطخلا يف عوقولا هبنجي ًاميلس
 .هنم ةبيرقلا وأ هسفن عوضوملا جلاعت يتلا

 ءاهنم ةديدع تافنصم لمشت يتلا ةيملعلا رداصملاب ةناعتسالا

 ةرشابم ةقالع اهل يتلا بتكلا «ةعوبطملاو ةطوطخملا فلؤملا بتك

 يف تدمتعا يتلا بتكلاو «تابيذهتلاو تارصتخملاو حورشلاك طوطخملاب

 تظفتحا دق نوكت ام ابلاغ يتلاو طوطخملا ىلع ًاريبك ًادامتعا اهفيلأت

 اهنم ىقتسا يتلا كلت بتكلا هذه يليو .لوألا باتكلل يلصألا صنلاب

 وأ ءهسفن عوضوملا جلاعت يتلا هل ةرصاعملا بتكلاو ءهتدام فلؤملا

 .هنم ابيرق اعوضوم

 يهف ةيوغللا رداصملاب ةناعتسالا نم ًاضيأ ققحملل دبالو 5

 رداصملا هذه مسقتو .صنلا ةحص نم هتطاسوب دكأتي يذلا لوألا سايقملا

 روظنم نبال «برعلا ناسل» لثم «ظافلألا مجاعم اهنم ةددعتم فانصأ ىلإ

 اتادرفم#لاك ءةيبطلا تادرفملا مجاعم اهنمو «يديبزلل «سورعلا جاتاو

 ؛مولعلا حيتافم»ك ةيملعلا تاحلطصملا مجاعم اهنمو ءراطيبلا نبال

 برعملاو م يناعملاب ةصاخ- ىرخأ مجاعم كانهو «يمزراوخلل

 .ةيوحنلا رداصملاو تاغللاو مالكلا نم

 نم ةبيرقلا ةيملعلا رداصملاب ةناعتسالا نم ققحملل دبال آريخخأَو 6



 مخيراتلا ثحبلا ل اوصأ 248

 باتك لك نإ ثيحب ؛«هقيقحتب موقي يذلا باتكلا صخي يذلا عوضوملا
 ىلإ جاتحي «لاثملا ليبس ىلع خيراتلا باتكف «ةفلتخم رداصم ىلإ جاتحي

 رمألا اذهو ءاهريغو ةغالبلاو دقنلاو رعشلاو ةينيدلا مولعلاو بدألا بتك

 نوكي نأ ققحملا ىلعو ؛ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفاقثلا جاتن لخادت ىلإ دوعي
 طوطخملا قيقحت اهيلطتي يتلا رداصملا رايتخا يف رهام .عالطالا عساو

 .هيف لمعي يذلا

 تناك اذإف ءاهعاونأ فالتخاب تاطوطخملا قيقحت بيلاسأ فلتختو

 طخب يتلا ةخسنلا يأ «مألا ةخسنلا يه اهرشنو اهقيقحت دارملا ةخسنلا

 يف ححصي نأ ققحملل زوجيالو ءاهطالغأب يه امك تبئتف ؛فلؤملا
 هبتكي يذلا صنلا نأل كلذو .ءشماهلا يف هتاحيحصت نؤدي لب «نتملا
 تالاحلا يفو .ةيملعلا هتيصخشو هعالطاو هتفاقث ىلع لدي هطخب فلؤملا

 ةضراعمب ققحملا موقي ءاهركذي دراوم نم ًاصوصن فلؤملا اهيف لقني يتلا
 ام ىلإ زاجيإب شماهلا وأ ةيشاحلا يف ريشيو ءاهلوصأ ىلع صوصنلا هذه
 فلؤملا اهيف ركذيال يتلا تالاحلا يف امأ . صقن وأ ةدايز نم اهيف

 ردقب هردصم ىلإ صن لك عجري نأ اهفرع اذإ ققحملاب ردجيف ءهدراوم
 «فلؤملا اوقبس نيذلا نيخرؤملا تاياور يف ثحبلا قيرط نع ناكمإلا
 .صنلا ةحص نم دكأتلل شماوهلا يف كلذ تبثيو

 ىلع هقيفحت ىف دمتعاو ءمألا ةخسنلا ىلع ققحملا رثعي د مل اذإ | امأ

 0 ل د

 خسنلا عم اهصوصن لباقيو 0

 ةطوطخملا خسنلا نم ةخسن لك ىلإ ةلاحلا هذه يف زمريو «ىرخألا

 مسا وأ ءاهيف تدجو يتلا ةبتكملا وأ ءاهبحاص مسا نم ذخؤي فرحب

 0 3 خسنلا فالتخا ىلإ شماوهلا يف راشيو «ةبتكملا هيف يذلا دلبلا



 دنعو . ىنعملا يف رثؤي فاللتخالا كلذ ناك اذإ . ةظفل لك يف تاياورلا

 دعب حيحص هنأ حجري ام نتملا يف ققحملا تبئثي تاياورلا فالتخا
 تافيرحتلاو ءاطخألا شماهلا يف عضيو .ةياور لك يف صيحمتلاو ةساردلا

 يف دجوت ال خسنلا نم ةخسن يف ةدايز دوجو ةلاح يفو . تافيحصتلاو

 ةلاح يف اذه «شماهلا يف كلذ ىلإ راشيو اهيلإ فاضت :؛ةدمتعملا ةخسنلا

 . خسانلا لمع نم سيلو باتكلا لصأ نم يه ةدايزلا نأ نم ققحملا دكأت

 ىف اهيلإ ةراشإلا نكميف خسانلا ةفاضإ نم اهنإ يأ «ءسكعلا تبث اذإ امأ

 .طقف سشماهلا يف ةلاحلا هذه

 ىلع «نتملا نم تطقس ًافورح وأ ةملك فيضي نأ ققحملل حمسُيو
 طوطخملا يف مرخ دجو ام اذإو «[ ] نينكرم نيسوق نيب كلذ عضي نأ

 وأ عربطم ءرخآ باتك يف ًارفاوتم صنلا اذه ناكو ام صن عايض يف ببست

 شماوهلا يف كلذ ىلإ ريشيو مرخلا ممتُي نأ ققحملل نكمي ؛طوطخم
 ققحملا دجي مل اذإ امأ ءًاضيأ نينكرم نيسوق نيب فاضملا عضوي نأ ىلع

 ىلإ شماهلا يف ةراشإلاب يفتكيف ءرخآ ردصم يف ًاضايب كرت وأ مرخ ام
 يف ةفاضم ققحملا اهدجي دق يتلا تادايزلا امأ .ضايبلا وأ مرخلا رادقم

 ءاملعلا اهفيضي يتلا تاريسفتلاو حورشلاك .هيشاوح وأ طوطخملا بناوج

 يف أاضيأ اهيلإ راشُي لب نتملا ىلإ فاضت الف ءصنلا ىلع نوعلطي نيذلا
 1 . شماوهلا

 فلؤملا اهتبثأ يتلا لوصفلاو باوبألا تاناونع تابثإب ققحملا موقيو

 مسق دق فلؤملا نكي مل اذإ امأ ءصنلا فورح نم ربكأ فورحب يه امك

 نأ ىأر اذإ ءصنلا حاضيإل لوصف ىلإ اهميسقتب ققحملا موقيف «هباتك
 .نيسوق نيب ناونع لك عضي نأ ةلاحلا هذه يف هيلعو .باتكلا مدخي كلذ

 طوطخملا ناك اذإ دئاصقلاو لاثمألاو ثيداحألاو ءمجارتلا ميقرت بجيو

 وأ هلك صنلا طبضو ءاهنكامأ يف ميقرتلا تامالع عضو عم اهب ًاصاخ



 مخيراتلا ثحبلا لوصأ 250

 ةينارقلا تايآلا لكشُت نأ يغبني نكلو .لصألاب ًالوكشم ناك اذإ هضعب

 ام اذإ اهانعم سبتلُي يتلا ظافلألاو «ةيرحشلا تايبألاو ةيوبنلا ثيداحألاو

 طبض كلذك .ًالثم يضاملا يف لوهجملل ينبملاك طبض نود تكرت

 اهطبض يف ناعتسُيو «ةبعصلا وأ ةبكرملا وأ «ةبرعملا  ةيمجعألا مالعألا
 را رتلاو لاجرلا بتكب

 : قيقحتلا تالمكم :اعبار

 :شماوهلا وأ يشاوحلا 0

 ميمو يف جار لكشب قيفحتلا يف ؤ ىدقنلاو يملعلا لمعلا ىلجتي

 ىف قرط ةدع كائهو :املعو ةراهم 000 اهاخب انف دعر 1 ينارحلا

 دارفإو خسنلا يف تافالتخالا تيبثت د يشاوحلا راصتقا |

 . تاقيلعتلل باتكلا رخآ يف قحالم

 لصف دعب تاقيلعتلا مث ءالوأ خسنلا يف تافالتخالا تيبثت - 2

 . طخب نينثالا

 عم 5320 فاالتخا تيبثتو طقف 5 ركذ ىلع راصتفالا

 امك ًاحيحص صنلا زاربإ قيقحتلا نم يساسألا فدهلا ناك املو

 نيبي خسنلا فالتخا نأل :ءلضفألا يه ىلوألا ةقيرطلا نإف «ءفلؤملا هعضو

 دبع «18 17ص :؛قباسلا عجرملا .فورعم «21ص :باسلا عجرملا ءدجنملا :رظنا (12)
 .162 160 ص ٠.قباسلا عجرملا .باوتلا

 25 24ص .قبالا عجرملا «دحنملا 013
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 1 م

 شمارهلا رصتقت نأ بجي كلذل صنلا يف نوكي نأ يغبني يذلا حيحصلا

 وأ ةروكذملا صنلا رداصم ركذ ىلع مث ءخسنلا فالتخا ىلع يشاوحلا وأ

 يف راشُيو .صنلا ةحصل ديكوت وه اهركذ نأل .ققحملا اهيلإ لصوتي يتلا

 ةينآرقلا تايآلا ماقرأو «.باتكلا لوقن رداصم ىلإ صنلا رداصم ركذ

 يف دهاوشلاو راعشألا رداصمو «ةيوبنلا ثيداحألا رداصمو ءاهروسو

 مل اذإ رعشلا لئاق ةفرعم لواحي نأ ققحملا ىلعو .بدألا بتكو نيواودلا

 . صنلا يف ًابوسنم نكي
 ام ناك اذإ يشاوحلا يف تبثتف ظافلألاو نكامألاو مالعألا ءامسأ امأ

 وأ ءةمجرت كلذ ناك اذإ امأ .ظفل ناكم وأ ملع حيحصتب قلعتي هتابثإ داري

 رخآ يف قحالم يف كلذ عضو لضفألاف «ناكمل ًاحيضوت وأ ظفلل ًاحرش

 نكامألاو مهتامجرتو مالعألل قحلم عضويف ءانفلسأ امك «باتكلا

 شماوهب صنلا لاقثإ بنجت ىلع ًاصرح ءاهيناعمو ظافلألاو ءاهعضاومو
 . ةليوط حورشو

 : ةفلتخملا سراهفلا عضو - ب

 «ثحبلا ماسقأ نع مالكلا ءانثأ يف سراهفلا ةيمهأ نع انئدحت دقل

 رثكأ يهف قيقحتلا ىلإ ةبسنلاب امأ «ةيملعلا ثوحبلل اهترورض ىلإ انرشأو
 اهنود نم ققحتت نأ نكميالو «ةيلمعلا هذه تالمكم نم دعتو ةرورض

 دقو «''*هرداصمو ثارتلا بتك رشن نم نوثحابلا اهوجري ىتلا ةدئافلا

 سراهفلا نكل ؛باتكلا عوضوم فالتخاب سراهفلا فالتخا ىلإ انرشأ
 نادلبلاو نكامألاو طاهرألاو لئابقلاو مالعألل تبثت يتلا يه ةيديلقتلا

 ام ققحم باتك لكل كلذ دعب فاضي مث .صنلا يف ةدراولا بتكلاو

 يتلا ثداوحلا مهأل سرهف عنصُي ؛«خيرات باتك يفف .هعوضوم هبجوتسي

 219 213 ص ءقباسلا عجرملا «باوتلا دبع ء139ص ؛ قباسلا عجرملا ءيناعلاو يسيقلا 014(
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 ؛مالعألا ادع .مهل مجرتملل سرهف عنصُي ءمجارت باتك يفو ءهيف تركُذ

 يفو «ةيفارغوبوطلاو ةيرثألا نكامألل سرهف لعجُي ءططخ باتك يفو

 فورح ىلع اهلئاوأ بسحب ةبئرم ثيداحألل سرهف لعجُي «ثيدح باتك

 يفاوقلل سرهف لعجي بدأ باتك وأ رعش ناويد يفو ءمجعملا
 ىلع نيققحملا ضعب حلطصا ام «ةركتبملا سراهفلا نمو ."'”اذكهو

 لكل نكميو ةيراضحلاو ةيملعلا ظافلألاو تاحلطصملا سرهفب هتيمست

 «تاعوضوم نم هققحي يذلا باتكلا هيلإ هيحوي ام سراهف عدتبي نأ ققحم
 .هالعأ هانركذ ام ىلإ ةفاضإلاب

 :ناعون سراهفلاو

 ىلإ راشُيو الثم ملعلا مسا ركذُي نأ يهو ؛ةطيسب سراهف ]1

 . باتكلا نم اهيف درو يتلا تاحعصلا

 رغصأ فرحب ركذيو ؛ملعلا مسا ركذُي نأ يهو ءةلّصفم سراهف - 2

 اذه نمض لخديو .«باتكلا نم ةحفص لك يف اهيف درو يتلا ةبسانملا

 جاتحت يهو ءاهعنصب نيققحملا ضعب أدب يتلا تاعوضوملا سراهف عونلا

 .”*”نيثحابلل ريبك عفن تاذ اهنكل ءنضُم دهج ىلإ

 :؟!”!امه ناتقيرط اهرهشأ سراهفلا عنصل ةقيرط نم رثكأ كانهو

 ةدام اهنم لك ىف بتكُي ثيح «تاقاطبلا وأ تاذاذجلا لامعتسا 1

 هذه بوبت مث ءاهيف درت يتلا تاحفصلا ماقرأ عيمج عم ةدحاو ةسرهفم

 ءاذكهو اهثلاوثو اهيناوثو ةداملا لئاوأ يف ةيتاجهلا فورحلا بسحب داوملا

 ماسقأ ىلإ مسقم .«تاذاذجلا هذه زرفل صاخ قودنص ةئيهت نسحتسيو

 .27 26 ص ٠ نباسلا عجرملا «دجتملا 2152

 .27ص ءهسفن عجرملا (16)

 .88صص .قباسلا عجرملا ؛ثوراه (17)
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 .ءاجهلا فورح نم فرح مسا اهنم مسق لك لمحي ةريغص

 فورح نم ددع ىلإ مسقي ثيحب «سرهفملا رتفدلا لامعتسا 2
 فرحلا كلذ داوم نم ةدام لكل رثكأ وأ دحاو رطس صصخيو ءاجهلا

 . سرهفملا هعقوتي ام بسحب

 «تاذاذجلا ضعب دقف لامتحال .«ىلوألا نم طبضأ ةقيرطلا هذهو

 سراهفلا لمع يف اميس الو «ىلوألا ةقيرطلا نع ًاضيأ ينغتست ال اهنكل

 ةذاذج لك ىلع سرهفملا عضي ثيحب «بيترتلل تاذاذجلا ةرورضل ةريبكلا
 ةباتك يف اليلد هلعجيل اهتملك ءازإ رتفدلا يف هعضو يذلا مقرلل اقباطم امقر

 218( هبيترت 8

 : ةمدقملا عضو د

 طوطخملل هقيقحت نم ققحملا ءاهتنا دعب ةداع ةمدقملا بتكت

 نم تاحفص ىلإ اهيف ريشي نأ ىلإ رطضي دق هنأل كلذو «عبطلل هميدقتو

 مظعم قفتيو .ًالعف عبط - ىصنلا ناك اذ ]) ضيتب ال اذه .«باتكلا
 رومألا ىلع ةمدقملا ءاوتحا ةرورض ىلع صوصنلا قيقحتب نيلغتشملا

 90 ةيئآلا ةيساسألا

 نئكلا رداصملا ىلإ ةراشإلاو .طوطخملا فلؤمب فيرعتلا 1

 باتكلا ناك اذإ امأ . خيرات نم كلذب لصتي امو هرصع نايبو «هل تمجرت

 هعوضوم نم هفرعي نأ ققحملا ثحابلا ىلعف «فلؤملا مسا نم ًالفغ

 .هيف ةروكذملا مالعألاو هبولسأو

 .9288ص ءهسفت عجرملا :رظنا ءاهجارختساو سراهفلا لمع نع تاليصفتلا نم ديّرمل (18)

 .142 141 ص «قباسلا عجرملا « يناحلاو يسيعلا

 مجرملا .دجام ؛:28ص .قباسلا عجرملا .دجتملا 78ص «قباسلا عجرملا «نوراه 219(

 ٠«باوتلا ديع ١129 127 ص « قياسلا عجرملا . يناعلاو ىسيقلا 6.65 63 ص ؛قباسلا

 .اهدعب امف 175ص ء«قباسلا عجرملا
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 يتلا ةديدجلا رومألاو بتكلا نم هريغب هتقالعو باتكلا عوضوم - 2

 نانئمطالاو اهتحص ىدمو ؛نيثحابلا ىلإ ةبسنلاب ةيملعلا اهتميقو ءاهمدقي

 دعب «صنلا نع ققحملا ثحابلا هفرعي ام لك مادختساب كلذ متيو .اهيلإ

 .ىرخأ صوصنب هتلباقمو «ةقدب هصيحمتو هصحف

 يف اهيلع دامتعالا مت يتلا ىرخألا تاطوطخملا فصو -3

 ناك ملو ءاهريغ وأ مألا ةخسنلا تناك اذإ ام يف ءاهعون نايبو «قيقحتلا

 ففصو دنع اهعابتا متحتي ةديدع تاظحالم كانهو .اهيلع دامتعالا

 : يتأيام اهنم ركذن «طوطخملا

 مساو باتكلا مسا نم ىلوألا ةقرولا ىلع تبثأ ام ىلإ ةراشإلا ١

 مسا ركذ عم .؛فلؤملا ىلإ هتبسنو باتكلا مسا ةحص نم ققحتلاو هفلؤم
 خيرات نكي مل اذإو «خسنلا خيراتو ءافورعم ناك اذإ هل مجرت نمو خسانلا

 .قرولاو طخلا ةطساوب هريدقت نكمي باتكلا ىلع الجسم خسنلا

 طخب تبتك لهو «ةخسنلا هب تبتك يذلا طخلا عون فصو 2

 ,اهسايقو هتاقرو هدعو طوطخملا قرو عون ىلإ ةراشإلاو ءرثكأ وأ دحاو

 شماوه نم اهيف امو رطس لك لوطو ةقرو لك يف روطسلا ددعو

 ةباتك يف هتقيرطو خسانلا هعبتا يذلا مسرلا عون ىلإ راشُي كلذك ءاهداعبأو
 اهصن بتكي تاطوطخم كانهف .هناولأو مدختسملا ربحلاو طوطخملا ظافلأ

 .هلك كلذ ىلإ راشيف ناولألا نم هريغب وأ رمحألاب تاناونعلاو دوسألاب

 تازاجإ نم ةخسنلا هلمحتت ام ًاضيأ فصولا لوانتي نأ بجيو 3

 مهريغو ءاملعلا ءامسأ ركذو ءعامسلاو ءارقإلا تازاجإ يأ «تاكيلمتو

 هتميق ىلع ءوضلا يقلي ام لك كلذك لوانتيو . طوطخملا اوكلمت نيذلا

 تاكيلمتلاو تازاجإلا هذه نم ةروصم جذامن تبعي نأ نسحتسيو ةيخيراتلا

 . باتكلا رخا ىف
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 هك لل 2 ل 22424260 لا سل ساس سل س٠ 1 ل سبب ب ممممببنبنبلل 2 00022 اسم

 «ىرخألا طوطخملا قاروأ ضعبو ىلوألا ةقرولا ةروص تبشثي - 4

 ريدقت نع ريبعتلا يف تاحفصلا قدأ اهنأل «ةريخألا ةقرولا اميسالو

 اذإو ءعوبطملا صنلا نم اهناكم ىلإ ةروصلا لفسأ يف راشيو .تاطوطخملا

 .ًاضيأ هنع ةروص عضو نسحتسملا نمف ءفلؤملا وأ فئصملا طخ دجو

 ًاعيمج اهفاصوأ تبثت ةخسن نم رثكأ ققحملا مدختسا اذِإ - 5

 .ساوقألا زومرو «خسنلا زومر يأ ءزومرلاب ةمئاق خسنلا فصو بقعيو

 :قيقحتلا يف ةمدختسملا عجارملاو رداصملا ةديرج د

 يتلا عجارملاو رداصملا نم ريثك ىلإ لاحلا ةعيبطب ققحملا عجري

 ةراشاإلا تقبس دقو ؛قحالملاو شماوهلا يف وأ .ةمدقملا ىف اهيلإ ريشي

 يتلا رداصملا هذه نم جذامن ركذ ىلإ صنلا قيقحت نع ثيدحلا ءانثأ يف

 اهل ةديرج عضو بجاولا نمف اذهلو .قيقحتلا ة ةمهمب علطضي نم اهجاتحي

 يف مدختست يتلا اهسفن ةقيرطلا اهبيترت ةقيرط يف عبتيو .باتكلا رخأ يف
 يف تحضو يتلا «ةيملعلا ثوحبلا يف عجارملاو رداصملا ةديرج بيترت

 باتكلا اذه نم يناثلا بابلا نم ثلاثلا لصفلا

 : ميقرتلا وأ فقولا تامالع  ه

 تامالع مادختسا ىلإ ثحابلا كلذكو ميدقلا صنلا قمحم جاتحي

 نم ماهفإلا ةيلمع لهستل تاملكلا وأ لمجلا نيب ةيحالطصا زومر وأ ةنيعم
 عفاوم تامالعلا هذه نيعتو «ءىراقلا لبق نم ةءارقلاو مهفلاو .هلبق

 ءىراقلا ريغي ىتم وأ ءاهيف فقوتلا بجي يتلا نكامألاو لصولاو لصفلا

 تامالالعلا هذه ضعبو . عفترم توصب ةءارقلا ةلاح يف . ةيتوصلا هتاربن نم

 :ةيبرعلا ةباتكلا يف ًالصأ اهل نكل «يبوروألا ةعابطلا ماظن نم سبتقم
 خاسنلا ناكو «(5)اذكه ةفوجم مس رت تناكو « برعلا دنع ةميدق ةطقنلاف

 ةخسنلا ءىراق ناك كلذك «ةيوبنلا ثيداحألا نيب لصفتل ًاميدق اهنوعضي
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 كلذب لديل (0) ةرئادلا هذه لخاد ةتمصم ىرخأ ةطقن عضي خيشلا ىلع

 . 20!دحبلا اذه ىلإ هتعجارم نم ىهتنا هنأ ىلع

 همدختسي امب ةباتكلا ىف تامالعلا هذه نيثحابلا ضعب هّبشيو

 وأ ءهجولا يف تاراشإ وأ ةيودي تاكرح نم همالك ءانثأ يف ثدحتملا

 ريبعتلا نسحو ةلالدلا يف ةقدلا لجأ نم ؛هنوص تاربن يف عيونتلا

 هجولا تاراشإو ةيوديلا تاكرحلا ماقم موقت تامالعلا هذهف .عماسلل

 يتلا ةيئوضلا رورملا تاراشإب نوكت ام هبشأ ًأضيأ يهو :ةيتوصلا تاربنلاو
 امك «ةءارقلا تبرطضا للخلا اهباصأ وأ تلاز ام اذإف قءارقلا ةيلمع مظنت

 تامالعلا هذه دعت اذهل . 2'”رورملا تاراشإ لطعتت امدنع ريسلا برطضي

 رصعلا يف ةينفلا ةباتكلا يفو «ققحم باتك يأ جارخإ يف ًادج ةيرورض
 ةيعماجلا لئاسرلا يف اميسالو ءاهتيمهأ اهئاطعإ نم دب الو ؛ثيدحلا
 عم ميقرتلاو فقولا تامالع مهأل ضرع يتأي اميفو .ةيملعلا ثوحبلاو

 . ””"اهنم لك عضاوم ىلإ ةراشإلا

 :(معىزمه) (.) ةطقنلا 1

 اهتالمكم لك ةيفوتسملا ؛«ىنعملا ةماتلا ةلمجلا ةياهن يف عضوتو

 دنع حضوت كلذكو ؛ماهفتسالا وأ بجعتلا ىنعم لمحتال يتلاو ةيظفللا

 . هتاضهناو مالكلا ءاهتنا

 طوطخملا ةسرهف «يحولف دوبع يريم : رظناو 480 79ص .قباسلا عجرملا نوراه (20)

 .37 ص «(1980 رشنلل ديشرلا راد ءدادغب) يبرعلا

 .161نم .قباسلا عجرملا «بوقعي :رظنا (21)

 «قباسلا عجرملا «توراه ءا75 73! ص :ىباسلا عجرملا ءيبلش «نع فرصتب تذخأ (222)

 160صص :قباسلا عجرملا :سحلم .,23 22ص ء.قباسلا عجرملا :دجنملا .8ا 79ص

 - 22ص .قبالا عجرملا ءيضاقلا «102 - 101 ص .قباسلا عجرملا ءضايفلا - ١161

 - 161ص ء«قياسلا عجرملا «بوقعي ,212 205 ص .قيباسلا عجرملا .باوتلا ديع 5
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 :(ءمصست8) (.) ةزرافلا وأ « ةلصافلا وأ .ةلصفلا 2

 : ةيتآلا لاوحألا يف عضوتو ءريصقلا تقولا ىلع لدت

 ءمسأ :ماسقأ ةثالث مالكلا' :لثم هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب أ

 اهئيب ليطي ام ةفوطعملا تادرفملا نيب ىلعت اذإ كلذكو .«فرحو ء«لعفو

 بلاط الو «قداص رجات باخ ام) لثم .اهلوط يف ةلمجلاب ةهيبش اهلعجيف

 «هديعاومل فلخم ريغ هتعانصل ديجم عناص الو ءدهتجم
 .تيبلا ىلإ لاعت ؛ هللاذديبع ايد : لثم «ىدانملا ظفل دعب - ب

 .«ندهتجال « هللاو" وحن : هباوجو مسقلا نيب - جا

 ام مالكلا ريخ# :لثم «بارعإلاو ىنعملاب نيتطبترملا نيتلمجلا نيب د
 .«لميف لطي ملو ءلدو لق

 : لثم «طرشلا ةلمح تلاط اذإ اميس الو «هياوجو طرتشلا نبذ ره

 .«قمحأ وهل ءهسفن نم ركنيال ام هريغ نم رحلا ركتأ نعلا

 ةلمج لك تلقتسا نإو «ىنعملا ةماحلا ةريصقلا لمجلا نيب و

 .؟ةليذر لخبلاو «ةليضف ةفعلا» لثم «ضرغب

 ةهيبشلاو ىرخأ تاملكب ةطبترملا ةدرفملا تاملكلا نيب - ز

 ؛هقدنخ ىف يدنجلا :نطولا نع عافدلل لمعي لكلا» : لثم :لمجلاب

 .«هتسردم يف ملعملاو ءهلقح ىف حالفلاو .هعنصم يف لماعلاو

 «تافصلاو :ءامسألاك ةلمجلا يف ةهباشتملا ءازجألا نيب 2

 فصلا يف ملعملا ناك» : لثم .فطع فرحأ اهنيب دجوت ال يتلا لاعفألاو

 .!بعقوت لود سردلا ىلع قلعيو «نراقي ءللعي « حرشي أرقي

 ؛«ةلمجلا ىنعم ريغتي نأ نود اهفذح نكمي ىتلا تاملكلا لبق  ط

 ءادفلا زمر ,.نطولا يدفي ءعاجشلا يدنجلا» :لثم ءاهدعب كلذكو

 . ؟ةماهشلاو
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 و .تيبلا نعل دلاولا ءاح٠ :لثم ةيلاحلا ةلمجلا لبق 3

 م هيأ « لجر انراز» : لثم ٠ ةيفصولا ةلمجلا لبق كلذكو ارشتسم

 : (5ذهن ©0108) (؛) ةطوقنملا ةلصافلا وأ ةلصفلا

 : ةيتآلا لاوحألا يف عضوتو طسوتم فقو ىلع لدت يهو

 بلاطلا دهتجا# : لثم .ىرخألل ببس امهادحإ نيثلمج نشندح أ

 .«هناحتما يف حجن اذهلو ؟سرديو أرقي لاوطلا يلايللا رهسف ءًآريثك

 اذإ) : لثم «بارعإلا نود ىنعملاب نيتطبترملا نيتلمجلا نيب - -

 .«هوعدف رشلا متيأر نإو ؛هب اوذخف ريخلا

 « ةدئافلا مات مالك اهعومجم نم فلأتي ىتل لا ةليوطلا لمجلا نيب - 0

 اهنيب طلخلا بنجتو لمجلا نيب سفنتلا ناكمإ اهعضو نم ضرغلا نوكيف
 رفويو «هئيبج قرعب هتوق بسكي فيرشلا ناسنإلا» : لثم ءاهدعابت ببسب
 . «ةريغ ىلع نبع نكيعيف لوسكلا امأ ؛ةميرك ةشبع هترسال

 متيأر

 :(©0108) (:) ناتيدومعلا ناتطقتلا

 : ةيتآلا عضاوملا يف ناعضوتو طسوتم فقو ىلع نالدت

 لثم «(هب ملكتملا مالكلا يأ) لوقملاو لوقلا نيب أ
 «نيز ملعلا :ميكح لاق :لثمو .«انشيج رصتنا دقل :ًالئاق لتاقملا

 .«نيش لهجلاو
 :سمخ ديلا عياصأ» :لثم .هعاونأو هماسقأو ءيشلا لبق - ب

 .؟لام بلاطو ءملع بلاط :ناعبشيال نائثا» : لثمو .؟. . ةبابسلاو ماهبرلا

 :ةروثأملا لاوقألا نم :لثم «سبتقملا وأ لوقنملا مالكلا لبق - ج

 .؟رادلا ليق راجلا»

 فتكصهال
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 دعب عضنو انعضو امك ؛ةنيعم ةدعاق حضوت يتلا ةلثمألا لبق د

 .انه ةدراولا ةلثمآألا ىف 4لثم» ةملك

 :(...) فذحلا ةمالع وأ طاقن ثالثلا 5

 بتاكلا هسبتقا مالك نم فوذحملا ناكم عضوت ةيقفأ طاقن يهو

 .اهمامتإ ديرن ال ةصقان ةلمج ةياهن يف ًابلاغ ىتأتو

 : ((0:عىانوم ا1ةماطع) (؟) ماهفتسالا ةمالع 6

 ةرهاظ ماهفتسالا ةادأ تناكأ ءاوس «ةيماهفتسا ةلمج لك دعب عضوت

 . ةمالعلا هذه دعب ةطقنلا عضو الو ةرذدقم وأ

 (2::ءلوردقاتمم مدهمأع) (!) رثأتلا وأ بحبعتلا وأ لاعفنالا ةمالع 7

 (؛!هاتحرفاي" :لثم ءحرفلا نع اهيف رّبعي ةلمج لك رخآ يف عضوت

 باتكلا اذه مك :لثم .؛بجعتلل وأ .«!هءافسأو» :لثم .نرحلا وأ

 دجلا) :لثم ءءارغإلا وأ ؛؛!قيرغلل ةدجنلا» : لثم .ةثاغتسالا وأ .ى!عئار

 ماهقتسالا امتمالع عمجت دقو ؛؟*!مرجملل اننفتا لثم ( ءاعدلا وأ .ا!دجلا

 نمو» :لثم «يراكنتسالا ماهفتسالا دعب كلذ نوكي ام ًابلاغو «بجعتلاو

 .21!؟هدونج نم رثكأ نطولا بحي

 :(9هوط) (-) طخلا وأ ةطرشلا 8

 : ةيتآلا عضاوملا يف عضوتو

 نع ينغتسا اذإ نينثإ نيب ةرواحملا لاح يف رطسلا لوا |

 : لثم .؟#در) وأ «باجأ#» وأ ال اق لثمب ءامهيمسا راركت

 :ريصن نب ىسومل كلملا دبع نب ناميلس لاق
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 .نينمؤملا ريمأ اي هللا ىلإ ءاعدلاو ءلكوتلا

 ؟كلوح قدنخت تنك وأ «قدانخلاو نوصحلا يف عنتمت تنك له -

 .هلعفأ مل اذه لك

 ؟لعفت تنك اذامف -

 فيسلاب نصحتأو ربصلاو فوخلا رعشتسأو ؛«لهسلا لزنأ تنك
 .رفغملاو

 .رصنلا يف هيلإ بغرأو ءهللاب نيعتسأو -

 : لثم ءرطسلا لوأ يف ًاناونع اعقو اذإ دودعملاو ددعلا نيب - ب

 5 5 وأ

 9 ذأ ا

 3 وأ  انلاث

 :( - . . . - ) ناريصقلا ناطخلا وأ ناتطرشلا 9

 امب اهلبق ام لصتيف ءةضرتعم ةملك وأ ةلمج نيب الصفتل ناعضوتو

 نوملسملا هقلطأ يذلا مسالا وهو - سلدنألا يف زرب دقلف" :لثم اهدعب

 نوخرؤم  ةيريبيألا ةريزجلا هبش نم اهيلع نورطيسي يتلا قطانملا ىلع

 : ( < ؟©6121) نايدومعلا ناطخلا - 0

 يف مألا ةخسنلا ريغ ةيناث ةخسن نم فاضت ةدايز لك نارصحي

 . قيقحتلا
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 :(0نما21658 14 5815) (؛ :) :ناتجودزملا ناتئوشلا 1

 ةلوقنملا تارابعلا عضوتف ءاهصنب رثكأ وأ ةلمج لقنل نالمعتست

 ةريثك ةلثمألاو ؛«فلؤملا مالك نع هزييمتل امهنيب نيرخآلا مالك نم ابفرح

 . باتكلا اذه نم ةددعتم نكامأ قف تدرو دقو ١ سابتقالل

 : (6هرءعوا(عوعو) ( ) :نأاسوقلا - 2

 لخحد» :لثم :ريصقلا ءاعدلاو ؛ريسفتلا تارابع امهنيب عضويو

 ءاعدلا لاثمو ؛«سلجو (ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لاق) لمس مث ملعملا

 ةفيلخلا لاثم (هنع هللا يضر) باطخلا نب رمع ناك" :لوقت نأ ريصقلا

 . ؛لداعلا ملسملا

 بدؤملا» :لثم «سارتحالا ظافلأل ًاضيأ ناسوقلا ناذه مدختسي امك

 رظنلا تفل داري يتلا تارابعلا امهليب عضوت كلذك .؟مرتحم (لادلتا حتفب)

 بجيف (بذاكب سيل هنكلو) يوارلا اذه ىلإ بذكلا بسنياا : لثم .اهيلإ

 وأ تاحلطصملا مضل ناسوقلا ناذه مدختسي كلذك «كلذ ىلإ هابتنالا

 تارابع وأ تادرفم ضعبل فدارم لكشب درت يتلا ةيبتجألا تارابعلا

 تاغللا ىدحإب (45515861) ةصالخ عضو بجي :لثم .ثحبلا

 .«ثحب لك ةياهن يف ةيبنجألا

 :(< ١> :ناروكملا ناسوقلا 3

 قايسلا هيضتقي ظفل وأ فرحك هدنع نم رشانلا هفيضي ام نارصحي

 . قيقحتلا يف

 (8,2ءاعا5) ([ ]) :نافوقعملا وأ نانكرملا ناسوقلا 4

 ءاهسبتقا ةرقف وأ ةلمج يف ثحابلا اهلخدي دق ةدايز امهنيب عضوتو
 نب ورمع لسرأ" نيتئمو نينامثو تس ةنس يفو :لثم ء«حيضوتلا يف ةدايز
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 [فلأ] فالآ ةعبرأ اهتميق تناكف «روباسين نم دضتعملا ىلإ ةيده ثيللا

 .؟مهرد

 :« 98 :نارهزملا ناسوقلا - 5

 .ةينارقلا تايآلا رصحل نامدختسيو

 : ( < )ةيعباتلا ةمالع 6

 لمتكي مل اذإ ةحفصلا ليذ رخآ يف ناعضوت ناتيزاوتم ناتطرش يه

 «ةيلاتلا ةحفصلا شماه نم رطس لوأ يف اهلثم عضوي امك ءشماهلا صن

 ةحفصلا يف بتُك امل عبات ةحفصلا هذه شماه هب أدبي ام نأ ىلإ ةراشإ

 ش . ةقباسلا

 :[اذك] 7

 ققحمل | ىلع مهبي امدنع «نينكرم نيسوق لخاد ةملكل ا هله بتكت

 .درو امك صنلا تبثيو قيقحتلا ءانثأ يف صن ةءارق

 : ماقرألا - و

 باتكلا ىلع يفضي ققحم باتك يأ يف ةبسانملا ماقرألا عضو نإ

 يغيني يتلا ماقرألاو :لضفأ لكشب هنم ةدافتسالا ةءارقلل رسييو .ًالامج

 ل عاونأ ةققحملا بتكلا يف اهيلإ ةراشإلا

 طخب ةطوطخملا ةحفصلا ءدب عضوم نّيعيو .صنلا يف اهلاخدإ وأ باتكلا

 131 طص ءقياسلا عجرملا «يناعلاو يسيقلا 283 ص «قباسلا عجرملا ءنوراه :رظنا (23)
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 25 :ًالثم لاقيف ءصنلا لخاد مقرلا ناك نإ مقرلا دعب عضوي (/) لئام

 و .(ًالصأ ةدمتعملا ةطوطخملا نم 25 ةحفصلا هجو ءدب عضوم يأ) /و

 هجولل زمريو «(لصألا نم 25 ةحفصلا رهظ ءدب عضوم يأ) / ظ5

 :نيتهجلا ىلع ماقرألا تعضو نإو «(ظ) فرحب رهظللو ؛«(و) فرحب
 عضويو «نتملا لخاد يف ةحفصلا ءدب عضوم يف لئاملا طخلا عضوي

 .لئاملا طخلا ىلإ نيتهجلا برقأ يف ءاظلا وأ واولا فرح عم مقرلا

 اهعبط قبس يتلا بتكلا وققحم ريشي :ةقباسلا تاعبطلا ماقرأ - 2

 ةمّيقلا ثاحبألا نم ًاريثك نأل «ةقباسلا ةعبطلا تاحفص ماقرأ ىلإ ةداع

 ,ةديدجلا ةعبطلا يف اهتاحفص ماقرأ عضوو «ةقباسلا تاعبطلا تدمتعا

 كلذ نم ؛نيتعبطلا يف صوصنلا كلت ىلإ ءادتهالا ءىراقلا ىلع لهسي

 ةعبط ماقرأ ىلإ ؛بتكلا راد ةعبط «يناغألا باتك يققحم ةراشإ ءالثم
 لسرلا خيرات باتكل هقيقحت يف ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم ةراشإو .قالوب

 .ةيبوروألا نديل ةعبط تاحفص ىلإ ءيربطلل كولملاو

 ىلع لهسيل «روطسلا ًانايحأ نوققحملا مقري :رطسألا ماقرأ - 3

 ىلع عضوت نأ بجي نكلو ءاهيلإ عوجرلا وأ صوصنلا سابتقا ءىراقلا
 وأ «طوطخملا تاحفص ماقرأ هيلع تعضو يذلا بناجلا ريغ رخآ بناج

 ماظنلا ىلع رطسألا ماقرأ نوكت نأ فرعلا ىرج دقو «ةقباسلا تاعبطلا

 نم كانهو (0:5):25:20:15) يف ةلثمم دادعألا بتكت نأ يأ .يسامخلا

 .(12:9:6:3) يأ .ةيثالث اهلعجي

 : لييذتلاو كاردتسالا - ََر

 وأ «تاحيضوتلا وأ تاقيقحتلا ضعب رشانلا وأ ققحملا توفت دق

 يف أطخلا نأل .ةجلاعملا يضتقت يتلا رومألا ضعب يف أطخيو هملق لزي

 نم ديالو ( نيثحابلا عيمج نيب ةرتشم رمأ اهعم لماعتلاو صوصنلا ةءارق
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 فارتعالاو «باتكلاب قحلي يذلا ريخألا بابلا اذه ىف أطخلا اذه كاردتسا

 :ةيانع وأ ةريبك ةيمهأ رمألا اذه يلوي ال نم نيرشانلا نم كانهو ءهب

 اذه مهكرتب نيروصتم بيع وأ صقن يأ نع مهلامعأ هيزنت كلذب نيلواحم

 نال .ًاحيحص اذه سيلو .ءاطخألا نم تملس دق مهبتك نإ «كاردتسالا

 ةنامألاو قدصلا نمو ء«ءالضفلا ءاملعلا ميش نم وه أطخلاب فارتعالا

 لضفأ نم لعلو «ةليذر هيف يدامتلاو هيلع رارصإلاو :؛ةليضف هنع عوج لاف

 يذلا تاكاردتسالاو تابيوصتلا لودج .كاردتسالا اذه روصت يتلا ةلثمألا

 يكلاملا دمحم نب هللادبع ركب يبأل «سوفنلا ضاير» باتك ققحم هعضو
 ثالث وحن هكردتسم غلب دقف «ءشوكبلا ريشب ذاتسألا :(م1061 /ه453ت)

 ءركاش دمحم دومحم ذاتسألا كردتسم كلذك :'ًاكاردتسا نيسمخو ةئم

 (م870 869 /ه256ت) راكب نب ريبزلل «شيرق بسن ةرهمج» باتك ققحم

 . ”””اكاردتسا نينامثو نيتئم غلب يذلا

 ىلإ ريشن ءاهقيقحت بيلاسأو تاطوطخملا نع ثيدحلا ماتخ يفو
 يف أريثك رركتت يتلا تاملكلا نورصتخي اوناك ىمادقلا برعلا باّئكلا نأ

 يف اهدجن يتلا تاملكلا ضعبل تاراصتخاو زومر كانهو : © رمنلا

 اهيلإ فرعتيل اهضعب ركذن «ثيدحلا بتك يف اميسالو .تاطوطخملا

 ةمدختسملا زومرلا ىلع نوعلطيو تاطوطخملا ةءارق مهيلع لهستف «ةبلطلا
 , 2””اهبف

 .199 179/3 :(1983 ١981 .ىمالسإلا برغلا راد .توربب ء2ط) :رظنا (24)

 :135نص بقياسلا مجرملا :قئاعلاو :يسيقلا :رظنا (025)
 .38ص ء«قباسلا عجرملا «٠ يحوتف 2026(

 .21 - 20.نح «قيباسلا عجرملا «دجنملا :55 52ص «قباسلا عجرملا :نوراه :رظنا (27)



 265 اهرشنو ةيخيراتلا صومنلا قيقحت

 يتلاو «ةبنآلا زومرلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا بتك يف دجن امك

 .اهنمو «ثيدحلا بتك تاهمأ ءامسأ ىلإ ريشت



 ديس ب



 ةمتاخلا

 تدرو ىتلا تامولعملا نأ وه .فاطملا ةياهن يف هلوق نكمي ام نإ

 نينس اوضق نيفلؤمو باتك براجتو تاربخ ةليصح يه باتكلا اذه يف
 ةرينلا مهراكفأ ةراصع يهف «يخيراتلا نيودتلاو ثحبلا لاجم يف ةديدع

 ثرحبلا لاجم يف مهلمع للكتيف «خبراتلا ةبلط اهنم ديفتسيل انه اهمدقن
 ين ًادادعتسا متأو ؛ًاجمضن رثكأ ىرخأ لامعأل ةمدقم نوكيو «حاجنلاب

 ىلإ انه هيبنتلا بجاولا نمو «يخيراتلا فيلأتلاو ءايلعلا تاساردلا لاجم

 لوانتت يتلا بتكلا ىلع عالطالاو ةيخيراتلا ةفرعملا يف عسوتلا ةرورض

 يتلا تامولعملا نم ةديج ةليصح باستكإل ءيخيراتلا نيودتلا عوضوم
 .هلمع يف هل انوع كلذ نوكيل «ءىدتبملا ثحابلا قفأ عيسوت ىلع دعاست

 يف نيفلؤملاو باّتكلا تعفد يتلا لماوعلا دحأ وه ؛لاحلا ةعيبطب اذهو

 .هفادهأو خيراتلا عوضومب قلعتت ةيلوأ تاسارد نيمضت ىلإ لقحلا اذه

 .اهتياتك ةيفيكو ثوحبلا ةيهام يف لوخدلا لبق هدئاوفو

 اذه ةدام ةءارق نأ ىلإ ًاضيأ لاجملا اذه يف ةراشإلا يرورضلا نمو

 بتكلا نع بيقنتلاو ثحبلا يف صاخ دهج لذب نود ءأيرظن باتكلا
 عم ذاتسألا لماعت ةيفيك ىلإ هّبنتلا نودو .عوضوملاب ةصاخلا رداصملاو

 لوصأ ةدامب ةطاحإلل يفكيال «سردلا ءانثأ يف جذامنلاو ءصوصنلا

 نيئدتبملا ىلإ ةبسنلاب اميس الو يخيراتلا نيودتلا نم نكمتلاو ثحبلا
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 يملعلا مسقلاو ذاتسالاو «بلاطلا نيب كرتشم لمع وه يملعلا ثحبلاف

 نيب نواعتلا متي مل اذإ ءثحب يأل حاجنلا بتكي نأ نكمي الو ؛ةبتكملاو
 ؛ةيلمعلا هذهل يسيئرلا روحملا بلاطلا ىقبي نكلو ءاعيمج تاهجلا هذه
 يف ربكألا ءبعلا لمحتي هنأل ثحبلا ةليصحل يئاهنلا ميوقتلا دمتعي هيلعو
 . جاتنتسالاو ليلحتلاو ةباتكلاو ميظنتلاو رايتخالا



 1( مقر قحلم

 0*2 تحابلل ةيملع تاداشرإ

 اذهلو ءةحدافلا ءاطخألا نم ًايلاخ نوكي ىذلا وه ءديجلا ثحبلا نإ

 ىتح ةعابطلل اهميلست لبق هتسارد ةعجارمب «ثحابلا موقي نأ نسحتسي
 ةيئاهن ةفصب هعبط لبق «ثحبلا ىلع ةيرورضلا تاليدعتلا لاخدإ هل ىنستي
 اهتباتكب ىرخأ ةرم عباطلا فيلكتو ءةساردلا ةباتك ةداعإ نم هسفن ةحارإو

 يغبني يتلا دعاوقلاب عباطلا دوزي نأ «؛ثحابلا ىلع نيعتي امك ءديدج نم

 ةركف مدقتس «ةيلاتلا روطسلا يفو ءهثحب ةباتك دنع اهب مزتلي نأ هيلع
 فرشملل هميدقت لبق «ثحبلا يف رقاوتت نأ يغبني يتلا طورشلا نع ةزجوم

 ريدملا وأ .ةعماجلا يف ايلعلا هتاسارد لصاوي ثحابلا ناك اذإ «يملعلا

 .ثاحبأل ةماع ةسسؤمب لغتشي ناك اذإ يرادإلا

 . ةيعماجلا لئاسرلا ةباتكو ةيجهنملا يف ثحابلا ليلد باتك نم ةلثم عر

 .956 94 ص «1985(2 .باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ءرئارجلا) شوحوب رامع :فيلأت



 يخي دراتلا ثحلا ل وصأ 210

 ليذ طسو يف «ءشماوهلا ماقرأ قباطت نم «ةيناث ةرم دكأت - 2

 . ةحفصلا

 كلت نأ نم .دكأتو تامولعملا اهنم تذخأ يتلا رداصملا عجار - 3

 ترشأ يتلا ةحفصلا يف ةدوجوم اهيلإ راشملا وأ «ةسيئقملا تامولعملا

 . شماهلا يف اهيلإ
 ةءارق لعجي يذلا وشحلا نم صّلختو ةيدارطإلا لمجلا فذحا - 4

 .ةلمم ثحبلا

 يف ساوقألاو طاقنلاو «لصاوفلا :لامعتسا ىلع صرحا 5

 ريدم وأ فرشملا ذاتسألا هب موقيل لمعلا اذه كرتت الو ةبسانملا اهعضاوم

 رهرج ىلع زيكرتلا نم همرحيو ءهيهلي كلذ نأل ثحبلا ةسسؤم

 . عوضوملا

 ةسمخ لداعت ةفاسم كرتا «ثحبلا يف ةديدج ةرقف لك ةيادب دنع 6

 لكش يف راكفألا رهظت ؛ةقيرطلا هذهبف «ةباتكلا يف عرشأ مث .فرحأ
 ًابيترت اهبيترت متي يتلا ءانبلا راجحأ نأش كلذ يف  اهنأش ءزيمتم
 . ةباتكلا دنع اهمارتحا يغبني ةماه ةدعاق هذه «ءانبلا لمتكي ىتح ءايدعاصت

 .ةحفص لك نم نميألا بناجلا ىلع (مس4) ةفاسم كرثا 7

 وأ «فرشملا ذاتسألا تاظحالم عضول كلذو رسيألا بناجلا ىلع (مس3)و

 . ثحبلل [اذك] ميقملا

 رخآلا فصنلا رطس يف اهفصن ةباتكو .تاملكلا ةئزجت بنجت - 8

 .ةحداف ةطلغ هذهف ءرخالا رطسلا يف

 رهظت ثيحب .ناونع لك دعبو لبق ةفاسم كرت ىلع صرحا 9

 يف هتجلاعم ثحابلا يوني يذلا ءزجلا نع ةربعمو «ةزراب نيوانعلا عيمج
 ٠» ةهةنمع ارد



 2/11 قحالملا

 عيمج عيضت ال ىتح ثحبلا نم ةيفاضإ خسنب وأ ةخسنب ظفتحا 0

 .ثحبلا نم لصألا عايض ةلاح يف تادوهجملا

 يتلا ةميدقلا عجارملاب يفتكت الو ةئيدحلا عجارملا ىلع دمتعا 1

 ةديدجلا تاساردلا نأل .ثادحألا اهتزواج دق نوكت نأ نكمملا نم

 .عوضوملا يف تامولعملا رخآ نمضتت ةحقنملا تاعبطلاو

 رداصملا عيونتب موقي يذلا ثحابلا نم لضفأ كانه سيل 2

 نم ةصاخبو هريثيو عوضوملا شعني عيونتلا نإ ؛عجارملا نم راثكإلاو
 اهضعب هلمكمو ةددعتم ءاراو ةفلتخم اياوز نم حوضوملا ةجلاعم ةيحان

 . ضعبل
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 (2) مقر قحلم

 ؟*ديجلا يملعلا ثحبلا تافصاوم

 فغشلا ةراثإو .«ديجلا ثحبلا نغلإ فرعتلل «٠ سيياقم ةدع كانه

 ءيلي اميف لواحتسو هيف رطس رخآ ىلإ هتاملك ىلوأ ةيادب نم هتءارقب

 :ثحاب لكل ةيساسأ ربتعت ىتلا ةماهلا رصانعلا ضعب رصح

 لقنلا يف طارفإلا مدعو «ةباتكلا يف سفنلا ىلع دامتعالا ! 
 راكنإ هيلع بترتيس «نيرخآلا ىلع دامتعالا نأل سايتقالا وأ يفرحلا

 مهفعض ةجيتن وأ ءًاوهس اهيف اوعقو دق اوناك ءاطخأ يف عوقولاو تاذلا

 يف لسلستلا مادعناو «ثحابلا فعض رهظت لمجلا طبر تايلمع نأ امك

 . ةيبدأ ةقرس دوجو نع فشكي راكفألا

 نأ نم دبال ذإ «ةيملعلا ةنامألا وه ديجلا ثحبلل يناثلا سايقملا 2

 يف اهنم دافتسا يتلا عجارملا ىلإ ريشيو «هتباتك يف ًاقداص ثحابلا نوكي

 الو ءةايحلا يف هتفسلفو هتيصخش نم ءزج «بتاك يأ جاتنإ نأل ءهئحب

 نأ نود هسفن ىلإ هبسنيو «يملعلا هجاتنإ رخحأ ناسنإ نيلتتي نأ زوجي

 .ينالفلا صخشلا نم ةركفلا هذه ذخأ هنأ .ةحارص نلعي

 «كلذب دصقنو ةباتكلا يف ةيعوضوملا وه .ثلاثلا سايقملا - 3

 ع ضراعتت يتلا قئاقحلا صضعب لامهإو « ةنيعم ةركمل زيحتلا نع داعتبالا

 عيمج رربيو قئاقحلا عيمج ذخأي يذلا وه زاتمملا بتاكلاف . ثحابلا راكفأ

 ىلع يقطنملا همكح ردصي مث ءعوضوملا نع ةرفاوتملا تامولعملا

 «يلاتلابو ثحبلا يف ةيعوضوماللا ينعي فاك رربم نود مجهتلاف عوضوملا
 .بارعإلا نم هل لحم ال ًاغراف امالك ثحبلا رابتعا

 .91 98 دسقن مجرملا نم ةلتسم 2 1(#)



 213 قحالملا

 ءافتكالا مدع :يأ ةثيدحلا رداصملا لامعتسا وه عبارلا سايقملا - 4

 يف ددج ءاملع زوربو مولعلاو ثادحألا روطت نأل .«ةميدقلا رداصملاب

 راكفألل ةلمكم راكفأو ةديدج تايرظن روهظ ىلإ ىيدؤي «٠ صاصتخالا ناذيم

 نوكي .صاصتخالا ناديم يف ةدجتسملا تاروطتلا ىلع عالطالابو ةميدقلا

 , رصعلا حور عم ةيشامتم حبصت كلذبو .يملعلا مدقتلا بكاو دق ثحايلا

 لمجلا طبر نسحو راكفألا يف لسلستلا وه سماخلا سايقملا - 5

 ةلكشم بعصأ نع ثحب يأ نع فرشم يأ تلأس اذإو ضعبب اهضعب

 «راكفألا سناجت مدع نوكيس  ديكأتلاب  باوجلا نإف هلمع يف اههجاوي

 ةباتك نم الدب ةريصقلا لمجللا بيكرت وه سداسلا سايقملا 6

 .ءوشحلا اهيلع ىغطيو «تافدارتملا اهيف رثكت يتلا «ةلمملا ةليوطلا لمجلا

 . عايضلاب ءىراقملا رعشي يحب .راكفألا لخادتو

 يف قيئوتلا دعاوقب مازتلالا وه ديجلا ثحبلل عباسلا سايقملا 27

 .ةرادجو ةءافكب اهلمعتساو قيثوتلا دعاوق ثثحايلا بع وتسا اذإف .ةيشاحلا

 ىلع زيكرتلا نم الدب عوضوملا رهوج ىلع زكري نأ عيطتسي فرشملا نإف
 . ةيشماهلا هايشألا

 سابتقالا يف ةالاغملا مدعو داعتبالا يف لثمتي «نماثلا سايقملا - 8
 ةركفل ةزيحتم (ةيجولويديأ) هدنع بتاك نم وأ فرشملا ذاتسألا جاتنإ نم

 لعجيو ةيملعلا ةهازنلاو ءةيعوضوملاو ىفانتي ءبولسألا اذه نأل .ةنيعم
 هريكفتو ةدودحم هتاعالطإو قفألا قيض هنأ هيك رعشي اففوم يف ثحابلا

 . جذاس

 ( ةيعرفلا نيوانعلاو لوصفلا نيب نزاوتلاب قلعتي ء عساتلا سايقملا 9



٠ 
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 كانه نأل ءرخآ ىلإ ثحاب نم فلتخت لصف لك تاحفصف .«لوصفلا

 ءريصق سفن هدنع نم كانهو «ةباتكلا يف ليوط سفن هدنع يذلا ثحابلا

 نأ نم دبال تالاحلا عيمج نكل ءهعوضوم يف عسوتي نأ عيطتسيالو

 .ةيواستم هبش لوصفلا ةيطغت نوكت

 نأل «ىوتحملا عم ثحبلا ناونع قباطت وهو ءرشاعلا سايقملا 0

 هققحي حاجن ربكأ يه ثحبلل بسانملا تاونعلا رابتخا ىلع ةردقملا

 هراتخا يذلا عوضوملا ليلحت يف هقدص هيف تبثي نأ عيطتسي ذإ «ثحايلا

 يف هتامولعم ةيمنت يف بغري يذلا ءىراقلا بسكو هلاعفأ عم هلاوقأ قباطتو

 . ثحابلا هدعأ يذلا عوضوملا



 عجارملاو رداصملا ةديرج

 :ةيلوألا رداصملا ءًالوأ

 :تاطوطخملا أ

 (971 - 970 /ه360) ثراح نب دمحم «ىنشخلا #

 .(6916) مقر .يكلملا رصقلا ةبتكم :طابرلا .نيثدحملا تاقبط -

 .تاتستوفلاب ةروصم ةصاخ ةخسن

 :ةروشنملا قئاثولا - ب

 راد :دادغب .يبرعلا نطولل ةيقرشلا دودحلا ىلع ةيسرافلا تاءادتعالا

 م1981 «ةعابطلل ةيرحلا

 :ةروشنملا ةميدقلا ةيبرعلا رداصملا َج

 - 970 /ه360 ةنس وحن) نسحلا نب ةزمح هللادبع وبأ «ىناهفصألا

 م07

 راد تاروشنم .كتلوريب :ءانستالاو ضرألا كولم ينس خيرات - 3

 .(تء.د) ءةايحلا ةبتكم
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 يبلج بتاكب فورعملا هتلادبع نب ىفطصم ؛ةفيلخ يجاح *
 : (م1657 1656 /ه1067)

 ةجوق :لوبناتسا .نوئفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك - 4

 ىنئملا ةبتكم تسفوألاب هعبط تداعأ «1941 .«يس ةناخبتك اشاب «بغار

 .دادغب ىف

 :(( 5 /ه808) دمحم نب نمحرلا دبع .نودلخ نبا *

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب .نودلخ نبا ةمدقم -5

 .(تء.د)

 :(م1267 /ه666) رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم :يزارلا *

 .م1982 «ةلاسرلا راد .تيوكلا :حاحصلا راتخم 6

 : (م1497 /ه902) نمحرلادبع نب دمحم «يواخسلا *

 عم لاثنزور زتنارف ةرشن . خيراتلا لهأ مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا 7

 دمحأ حلاص .ةمجرت .(725 371 ص) نيملسملا دنع خيراتلا ملع :باتك

 .1963 «ىنثملا ةبتكم :دادغب .ىلعلا

 (م1474 /ه879) ناميلس نب دمحم نيدلا يبحم ء يجيفاكلا »#

 ملع باتك عم لاثنزور زتنارف هرشن . خيراتلا ملع يف رصتخملا - 8

 .(370 317 ص) نيملسملا دنع خيراتلا

 /ه845) رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ نيدلا يقت ءيزيرقملا *

 :(م41

 ها 858 «بئاوجلا ةعبطم : ةينيطنطسقلا
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 يراصنألا مركم نب دمحم نيدلا لامج لضفلا وبأ «روظنم نبا #

 :(م1311 /ه711)

 .1970 «برعلا ناسل راد :توريب . طيحملا برعلا ناسل - 0

 :(995 /ه385) قحسا نب دمحم «ميدنلا نبا #

 .م1978 «ةفرعملا راد :توريب .تسرهفلا 11

 : (م834 /ه218)

 رديح .وكنرك . رشن .نميلاو ريمح كولم يف ناجيتلا باتك . 2

 تاساردلا زكرم :ءاعنص يف هعبط ديعأ .م1928 /ه1347 :نكدلا دابآ

 م1979 ةينميلا ثاحبألاو

 :(م823 /ه207) رمع نب دمحم «يدقاولا

 ملاع :توريب .3ط .سنوج ندسرام .قيقحت .يزاغملا باتك 3

 . م4 «بتكلا

 :ةيوناثلا عجحارملا  ًايناث

 : ةيبرعلا بتكلا أ

 : فيض وبأ ىفطصم :ةهخا نن

 : ءاضيبلا رادلا .رضاحلاو يضاملا نيب ىخيراتلا ثحبلا جهنم _ 14

 1987 «ةديدجلا حاجنلا ةعبطم

 : نيدلا ييحم ١ ليعامسإ د

 ةيرحلا راد :دادغب . خيراتلا ةفسلفو خيراتلا جهنم .يبنيوت 15

 .م1977 «ةعابطلل
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 : قي ١ نيمأ

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم :ةرهاقلا ء8ط ءمالسإلا رجف 6

 .1961 رشنلاو

 :دوبع ملاس ءىسولآلا

 ةيرحلا راد :داذغب ؛:كيتامولبدلا  قئائولا قيقحت ملع 17

 .1977 ءةعابطلل

 :هط ءرقاب *

 خيرات :لوألا مسقلا .ةميدقلا تاراضحلا خيرات يف ةمدقم 18

 .1955 ؛ةدودحملا ةعابطلاو ةراجتلا ةكرش ءدادغب .2ط . ميدقلا قارعلا

 :ريزرعلا دبع ءديمحو هط ءرقاب *

 ةسسؤم :لصوملا .راثآلاو خيراتلا يف يملعلا ثحبلا قرط 9

 .م1980 ءرشنلاو ةعابطلل بتكلا راد

 :دمحأ ءردب #*

 ةلاكو :تيوكلا .5ط .هجهانمو ىملعلا ثحبلا لوصأ 0

 ْ .م1979 «تاعوبطملا

 :رامع «سشوحوب

 : رئازجلا .ةيعماجلا لئاسرلا ةباتكو ةيجهنملا يف ثحابلا ليلد 1

 .م1985 باتكلل ةينطولا ةسسؤملا

 :يرون (رمعج

 .1955 .ءارهزلا ةعبطم :دادغب .هتفسلفو هلاجم خيراتلا 2

 : يلع ميهاربإ نيساي «يرفعجلا *
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 .ةعابطلل ةيرحلا راد :دادغب .يفارغجلاو خرؤملا يبوقعيلا 3

 . م0

 :نورخآو ءنيدلا رون ءموطاح د

 . 5 .ءاشنإلا ةعبطم : قشمد . خيراتلا قولا لخدملا 4

 . فيطللا دبع رازن «ىثيدحلا *#

 ةيبرعلا ةسسؤملا :توريب .مالسإلا ردص ىف نميلا لهأ 5

 .1978 ءرشنلاو تاساردلل

 : مادص 2( نيسح *

 «ةيبرتلا ةرازو ةعبطم :دادغب .2ط ةينطولا ةيبرتلاو ةروشلا 6
 م07

 .1978 «.ةعابطلل ةيرحلا راد :دادغب . خيراتلا ةباتك لوح 7

 : ليعامسإ يلزاث ءنيسح *

 .م1976 «فراعملا راد :ةرهاقلا .لجيه  خيراتلاو بعشلا 8

 :دمحم رقاب «ينيسحلا *

 .م1969 .ءظحاجلا راد :دادغب .ةيمالسإلا ةيبرعلا دوقنلا روطت 9

 :زيزعلا دبع «يرودلا *
 ةعبطملا :توريب .برعلا دنع خيراتلا ملع ةأشن يف ثحب 0

 .م1960 «ةيكيلوثاكلا

 :نورخاو زيزعلا دبع «يرودلا *

 داشرإلا ةعبطم .ةضهنلا ةبتكم تاروشنم :دادغب . خيراتلا ريسفت - 1

 .(تء.د)ر



 يخيراتلا ثحبلا لوصأ 250

 :لسأ «متسر *

 ةبتكملا تاروشنم :توريب  اديص .3ط . خيراتلا حلطصم 2

 : نيطنطسق «قيرر ©

 9 ءنييالملل ملعلا راد :توريب .4ط . خيراتلا نحن 3

 :داؤف ءايركز «*

 نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا .يملعلا ريكفتلا 4

 .م1978 «(3) ةقرعملا ملاع ةلسلس .بادآلاو

 : زيزعلا دبع ديبنسلا .ملاس تن

 .ةيبرعلا ةضهنلا راذ :توريب .برعلا نوخرؤملاو خيراتلا 5

 .م1

 «ديعس سيبق .يداهفلاو «ديعس رهزأ دمحم ؛كامسلا #«

 : سنوي ءاقص «يوافصلاو

 حالص ةعماج ةعبطم :ليبرأ .2ط .يملعلا ثحبلا لوصأ -6
 .م6 .نيدلا

 :دمحأ ءىبلش *

 ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا .6ط .ةلاسر وأ ًاثحب بتكت فيك 7

 . م8 . ةيرصملا

 : هللادبع نمحرلا دبع ء خيشلا #

 .1984 ءرشنلل خيرملا راد :ضايرلا . خيراتلا ملاع ىلإ لخدملا 8

 : يحبص ءحلاصلا »2
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 :نييالملل ملعلا راد :توريب .6ط .هحلطصمو ثيدحلا مولع 39

107/1 

 : دمحم « ىبلاطلا *

 :ةعبارلا ةلسلسلا .ةيسنوتلا ةعماجلا تاروشنم :سنوت .ةيقيرفأ خيرات

 :داوج ىلع .ءرهاطلا *

 «ةضهنلا ةبتكم تاروشنم :دادغي .2ط .ىبدألا ثحبلا جهنم 1

 م72

 :نونذ دحاولا دبع ءهط *©

 تاروشنم :لصوملا .ىلوألا ةعومجملا .ةيسلدنأ تاسارد 2

 .؛يومألا رصعلا يف خيراتلا ملع ةأشن يف ماشلا دالب رود“ 3

 :نامع .ةئلاثلا ةودنلا رضاحم . تيخبلا ناندع دمحم .ريرحت . يومألا

 .م1989 «ةيندرألا ةعماجلا ةعبطم

 .حالسلاو شيجلا :باتك نمض رشن .«يومألا رصعلا ةداقا 4

 .م1988 «ةعابطلل ةيرحلا راد :دادغب .خيراتلا ةذتاسأ نم ةبخن فيلأت

 نوؤشلا راد :دادغب .سلدنألا يف يبرعلا خيراتلا نيودت ةأشن - 5

 .م1988 ةماعلا ةيفاقثلا

 : ديمحلا دبع . يدابعلا د

 :ساتك . و .«سرعلا دنع خيراتلاب هماملإ) 6



 يخيراتلا ثعحبلا لوصأ 282

 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم :ةرهاقلا ءوشنره : فيلأت . خيراتلا

 . م4

 :تاضمر «باوتلا دبع *

 ةبتكم :ةرهاقلا .نيثدحملاو ىمادقلا نيب ثارتلا قيقحت جهانم 7

 . م5 « يجناخملا

 : ضهان :قازرلا دبع #

 ةيفاقثلا نوؤشلا راد :دادغب .خيراتلا ةباتكو تاكوكسملا 8

 .م8 ةماعلا

 : نسح :نامثع #*

 .1976 .فراعملا راد :ةرهاقلا .4ط .يخيراتلا ثحبلا جهنم 9

 : يلعلا زيزع ءىزعلا *

 .رشنلل ديشرلا راد :دادغب .هرشنو هنيودت يملعلا ثحسبلا 0

[198. 

 : يدوبع قريع (« يحوتف *»

 .م1980 ءرشنلل ديشرلا راد :دادغب .يبرعلا طوطخملا ةسرهف - 1

 :رمع قوراف ءيزوف *

 ةيفاقثلا نوؤشلا راد :دادغب ؛ةيموقلا ةيعوتلا يف خيراتلا رود 2

 .م9 ؛ ةماعلا

 : هللادبع ء«ضايفلا *

 .م1972 ءدعسأ ةعبطم :دادغب .ًاجهنمو ةركف خيراتلا 3

 : ىقفطصم فسوي  ىضاقلا ل
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 ءرشنلل خييرملا راد :ضايرلا .اهتساردو ثوحبلا جهانم 4

 . م9

 : حلاص ةبرق نبا *

 ساتكلل ةيئنطولا ةسسؤملا :رئازجلا .ةيبرغملا تاكوكسملا 5

 م6

 : يماس يكم «يناعلاو ؛ يىدومح يرون « يسيقلا ىف

 «فراعملا ةعبطم :دادغب .اهرشنو صوصنلا قيقحت جهنم 6

75 

 : ليعامسإ ةديس «فشاك #*

 ةبتكم :ةرهاقلا .هيف ثحبلا جهانمو يمالسإلا خيراتلا رداصم 7

 .م1960 «ةيرصملا ولجنألا

 :دمحم ؛طاشملاو ؛مئاح  يبعكلا *

 .م1967 :يناعلا ةعبطم :دادغب .2ط .عامتجالا ملع ءىدابم - 8

 : معنملا دبع ءدجام *

 ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا .2ط .يمالسإلا خيراتلا ةساردل ةمدقم 9

 .م1964 ءةيرصملا

 : يلع يجان «ظرفحم «*

 .1982 ءةعابطلل ةيرحلا راد :دادغب .ةيبرعلا رداصملا يف دوقنلا 0

 : يمهف نمحرلا ديع ءدمحم #*

 .1964 ءملقلا راد :ةرهاقلا .اهرضاحو اهيضام ةيبرعلا دوقنلا 61

 : ىلع ليلخ ءدارم *



 1947 1941 يبرعلا جيلخلا ةقطنم يف ةيكيرمألا ةسايسلا روطت - 2

 .م1980 ءةرصبلا ةعماج ةعبطم : ةرصبلا

 : يدامح مساج دمحم « ينادهشملا 4

 ةكم .فارشألا باسنأ يف ةيومألا ةرسألا نع يرذالبلا دراوم 3

 .م1986 .يعماجلا بلاطلا ةبتكم ءةمركملا

 :ركاش ؛ىفطصم #

 .1جا .مم 9

 :داوع راشب .فورعم *

 .م1982 ءةلاسرلا ةسسؤم :توريب .هيلع قيلعتلاو صنلا طبض 5

 :نورخآو ىيحي مشاه ءحالملا *

 ةعابطلل بتكلا راد :لصوملا . خيراتلا ةمسلف يف تاسارد - 6

 .م1988 ءرشنلاو

 : حاتفلا دبع ايرث ء.سحلم *

 راد : توريب .3ط . نييعماجلا بالطلل ةيملعلا ثوحبلا جهنم - 7

 10062 « ىنانبللا باتكلا

 : نيدلا حالص «دجنملا 4

 باتكلا راد :توريب .4ط .تاطوطخملا قيقحت دعاوق 8

 .1970 ء.ديدجلا

 : نامثع ؛ يفاوم د

 .2ط .يبوروألا جهنملاو يمالسإلا يخيراتلا دقنلا جهنم 9
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 .م1976 :ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم :ةيردنكسإلا

 : نيس ءنسزك #

 دهعم :ديردم .1ط .سلدنألا يف نييفارغجلاو ةيفارغجلا خيرات 0

 .م1967 ءةيمالسإلا تاساردلا

 نونفلاو ةفاقثلل ينطولا سلجملا :تيوكلا .ةراضحلا 1

 .1978 ؛(1) ةفرعملا ملاع ةلسلس .بادآلاو

 : هلإلا كيم 2( موسيم #

 ةينطولا ةكرشلا :رئازجلا .رودابورتلا ىف تاحشوملا ريثأت 2

 .185 ]1 .عيزوتلاو رشنلل

 : نيسح .راصت هج

 تاروشنم :توريب .2ط .برعلا دنع يخيراتلا نيودتلا ةأشن 3

 .م1980 ءأرقا

 : ىلع دبع ةايح ؛«يروحلاو « رصان ةماسأ ءيدنبشقنلا #*

 ةيرحلا راد :دادغب .يقارعلا فحتملا يف ةيناوطسإلا ماتخألا . 4

 .4 رشنلاو ةعابطلل

 :دومحم رصان ديسلا . يدنبشقنلا اننا

 :دادغب . ىئاساسلا زارطلا ىلع بورضملا ىمالسإلا مهردلا 0/15

 9 ؛يفارعلا يملعلا عمجملا تاعوبطم

 :شيورد باهم ءيركبلاو ءدومحم رصان ديسلا «يدتيشقنلا *#



 وخيراتلا ثحبلا لوصأ 256

 .1974 «ةعابطلل ةيرحلا راد :دادغب .برعملا يومألا مهردلا 7

 :دمحم مالسلا ديع :نوراه *

 يبلحلا ةسسؤم :ةرهاقلا .2ط .اهرشنو صوصنلا قيقحت 8

 .م1965 «عيزوتلاو رشنلل هاكرشو

 :دومحم ديس ؛ىراوهلا #*

 ريتسجاملا لئاسرو تالاقملاو ريراقتلا ةباتك يف نيثحابلا ليلد 9

 .م1971 «سمش نيع ةبتكم :ةرهاقلا .2ط .هاروتكدلاو

 :دمحم بلاط ءميهو *

 :دادغب .يبرعلا جيلخلا طفن ىلع يكيرمألا يناطيربلا سفانتلا - 0

 .1982 ءرشنلل ديشرلا راد

 : ليمأ «بوّقعي #

 سورج :نانبل - سلبارط .ثحبلا ةيجهنم وأ أثحب بتكت فيك 51

 .م1986 «سرب

 : ةبرعملا بتكلا - ب

 : جوبه ءنكتا *#

 دومحم .ةمجرت .ةيعامتجالا مولعلاب اهتقالعو خيراتلا ةسارد 2

 .م1963 «نييالملل ملعلا راد :توريب .دياز

 :رملا يراه «زرئراب #

 جرب .نمحرلا دبع دمحم .ةمجرت .ةيخيراتلا ةباتكلا خيرات 3

 .م7 ٠ باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا
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5 

 # يرتب . ١:

 .ليئوي .ةمجرت .مهراثآو مهبدأو نامورلا خيرات ىلإ لخدم 4

 م7 «رشنلاو ةعامطلل بتكلا راد ةسسؤم . لصوملا

 اهاقلأ تارضاحم) :ةستكلا رشنو صوصتنلا دقن لوصأ 5

 1931 ةنس ةرهاقلا ىف بادآلا ةيلكب رسارتسجرب ىناملألا قرشتسملا

  ةفاقثلا ةرازو :ةرهاقلا .يركبلا يدمح دمحم .ميدقتو دادعإ 2.22

 .1969 :؛ثارتلا قيقحت زكرم

 زيزعلا دبع دومحم .اييرعت نسلدتالاو برغملا يف مالسإلا - 6

 .1956 ءرصم ةضهن : ةرهاقلا . ىملح نيدلا حالصو ملاس

 : سيول .كلشتوج *

 دمحأو .فراع ناميلس ةدئاع .ةمجرت .خيراتلا مهفن فيك -7

 .م1966 «ينانبللا بتاكلا راد :توريب .ةمكاح وبأ ىفطصم

 ل .سوار #

 . فصان يفنح نيدلا دجم ةمجرت .هتلئافو هرثأو خيراتلا 8

 , 8 ؛برعلا لجس ةسسؤم : ةرهافلا

 :رارف ؛«لاثتزور *

 . ىلعلا دفحأ حلاص .ةمجرت .نيملسملا دنع خيراتلا ملع 9

 3 ؛ ىنثملا ةشكم :دادغب

 سينأ .ةمجرت .يملعلا ثحبلا يف نيملسملا ءاملعلا جهانم 0



 يخيراتلا ثحبلا لوصأ 2389

 ,1980 «ةفاقثلا راد :توريب .2ط .ةحيرف

 :داؤف ءنيكزس

 . ةيبرعلا ىلإ هلقن .يخيراتلا نيودتلا «يبرعلا ثارتلا خيرات 91
 نب دمحم مامإلا ةعماج :ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا . يزاجح ىمهف دومحم

 .2ج ءلوألا دلجملا .م1983/ه1403 ؛ةيمالسإلا دوعس

 :اب دلوبويد .نيلاد ناف ؟

 ليبث دمحم .ةمجحرت . سفنلا ملعو ةيبرتلا ىف ثحببلا جهانم 2

 .1977 «ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاقلا .2ط .نيرخآو لفون

 :دراودإ ءراك #

 :ةرهامقلا .دومحم يدمح ليما .ةمجرت ؟خيراتلا وهام 3

 . 12 .«برعلا لجس ةسسؤم

 :يول .كايدراك #*

 ةيلدجلا ةهباجملا «نويحيسملاو نويسلدنألا نويكسيروملا - 4

 تاروشنم :سنوت .يميمتلا ليلجلا دبع .ميدقتو بيرعت (16401492)
 «رئازجلا ىف ةيعماجلا تاعوبيطملا ناويدو . ةيبرغملا ةيخيراتلا ةلجملا

1003 

 : نوتلماه قلكتلا ءبك *

 :توريب )04( .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد بتك .خيراتلا ملع 05

 .1981 «يئانبللا باتكلا راد

 7 «دووجنلوك *

 ةنجل :ةرهاقلا .ليلخ ريكب دمحم .ةمجرت .خيراتلا ةركف 6
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 .1961 ءرشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 :لراش ©« سوبونيسو .روتكف لراش .اولجنال آن

 :ةيبرعلا ةضهنلا راد :ةرهاقلا .يودب نمحرلا دبع .ةمجرت . ىخيراتلا

2 

 :ولوكين «يليفاكيم *

 تاروشنم :توريب .2ط .دامح قىريخ .هبيرعت . ريمألا 08

 7 .ءرشنلاو عيزوتلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا

 :ةرهاقلا .ردنكسإ قيفوت . ةمجرت .رعشلا حورو نوخرؤملا 09

 .1961 :ةيرصملا ولجنالا ةبتكم

 : يس . يج . ف . وشد ره #

 :ةرهاقلا .2ط .يدابعلا ديمحلا دبع .ةمجرت . خيراتلا ملع - 0

 . 4 .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم

 :فزوج «سروه #

 : توريب .نزاخلا ةبيهو اسيمسل خيشلا .ةمجرت . خيراتلا ةميق 101

 4 «ةايحلا ةيتكم راد تاروشنم

 :تالاقملاو ثوحبلا

 : ليلخ ميهأريإ ءدمحأ #

 قارعلا نيف ةيحصلا تامدخلاو ةيبطلا تاطاشنتلا" 2

 283245 ص ,(1986) 16 ددعلا . نيدفارلا سادآ ةلجم .,_,._ 38



 : لضاف ٠ نيسح #

 ةيبرتلا ةيلكب يفاقثلا موسوملا تارضاحم .«خيراتلا موهفم» - 3

 .4131 ص :(1969) 15 دلجم .ذاتسألا ةلجم قحلم .دادغب ةعماج

 : لاندع «ءهكامس #*

 6971 ددعلا .ةروثلا ةديرج .«نيرشعلا ةروث نم تاحفص» 84

 .(1989 ناريزح 30)

 : نيمأ ١ ىبيطلا 0

 نورقلا يف ابروأ يف اهرثأو اهراشتنا ةيبرعلا دوقنلا» - 5

 .214 196 ص :.(1981) 19 ددعلا .ىبرعلا خرؤملا ةلجم .«ىطسرلا

 اهلفغأ قئاقح نع ماثللا ناطيمت ناتيهيوب ناتكوكسم# 2 6

 .44 39 ص .(1974) 4 ددعلا .تاكوكسملا ةلجم .ةنوخرؤملا

 : ىيحي مشاع ؛ حالملا *

 (ص) لوسرلا ايارسو يزاغم يف راصنألا رود ىلع ءاوضأ» - 7

 «(1987) 3 ددعلا .راثآلاو خيراتلا يف تاسارد ةلجم .هردب ةوزغ ىتح

 2 - 27 ص

 دمحم ىلع ؛ حايملا *

 ةيبرعلا تاحوتفلا ىلع اهرثأو ةيوبعتلاو ةيقوسلا لماوعلا» - 8

 (1969) 5 دلجم .ةيقارعلا ةيفارغجلا ةيعمجلا ةلجم .«اسنرف يف ةيمالسإلا

 .132 102 ص
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 : هط نسح ١ مجن *

 دلجم .ذاتسألا ةلجم .«ثيدحلا ىفارغجلا ركفلا ىلع ءوض» - 9
 .306 293 ص .(1963 11 )1962 

 :تارضاحملا

 : يك .حلاص #*

 مسقب فرشلا ةبلط ىلع تيقلأ .خيراتلا لوصأ ىف تارضاحم 0
 .1964 1963 ةيساردلا ةنسلا :دادغب ةعماج ةيبرتلا ةيلك يف خيراتلا

 :ةيبنجألا عجارملا ه

 + مالت وومر 6.1
 111- اوم ءلعع هم ظدرماهصمأتمنت اد [115غهززل (مم 121:00نءاقولت 10 اطعم

 مائاهوموطرب هك 1115(هرو)- [1هدع طمموت طع 18كدعصتلاو» ممعدق آل.

 ع« ممر [تلمل
 112- ]توجب 10 الان تاع 3 ا وعورعاط مهصعر. 200 0. 01050: 2628250201 5

1969 

 * يووعطع 1118 8601107
 113- "1طن 10321" [طع ظمعزتعاومدعلتد هك ةكاوس, 2050 هل. لمآ. [[!!

 * مءوملمم آس.(
 114- زةزذامصن ج © ام مقلع هصععل دام. امهلمصر 803:0 501 1976

 * ]م1111 فاشل
 1 15- 1ع 12 5ءطمموأ هأ ةة15هرجن هز طع ظاتصال (نعورأاناالا" 10: 111501185 01
 اع 1410016 دو(, هل. 8ظعووممل [عراذ. 0:0[0: 010م0 آلا عقول 15655,

.1964 

 « عطماتءلط, طاتوعمرع 2:10 ةلبتعأاإل آ0ة81ل

 1 16- مقانمع هل ؟هوعتءطتوو اعدم مقرتعو5 قس 2عموماك: 2 !لعس (نانتلع

 51110215 515 ل.

 حلعجب لماع: ظدضاقتاتل 80015 1968.

 * 1.100عا اوم, 8. 2:
 117- مطرت لمص" دنع !عدعم هرم طتدامرإل. 1مملعم: (3عمرمع ثا 230 0

2 110 



 * 2ءوجومت 1.

 118- 1هلع: !ةاوصدنعمد 1906- 1955. معهاه1هعنع 01 3:12له5 هد 1ةاهنمنع

 دانازععأ5 ذه 5ءعملتعوأ5 عمل هاطعع 1]00عءازبع طدطاتءمامم 250 0

 مم طرت معن ا, 11ءقعع همل 5هدم آنطسناع0, 1961

 * ك21عط 7ةاعل

 119- 1 هبون - 80همعرأ5 0ص ونع هآ مممأل 1هزلمطعمو ذ كالا ت01 01

 !ماعالءءادهأ كدقمذ. 8دوطلدل: فل- 149 ةععآ ملعون, 58.

 * 13130 13( آن

 ]120- ث دطقملان3أ 103 اة (ع5 01 اعز 2ةمعجو, 1 ةوعقر 38210 10155ءدد أ هصك. 0

 هل. (طتعقمم: 1طع انمزالععونازن هذ طتعقعم 57عوور 7
 * اولا عع ل. خا

 121- ىذ 6داه1هعنع 01 طع خرجط - 8زعمصتتسع 3800 حوكأ - ؟ءاكودسص 122230

 (مام55. آ.م20هد, 6,

 1 ا 1 ١ حد صد ماج محرج مس



 خرؤملا تافص .هتدئاف .هفيرعتو خبراتلا ةيهام :لوألا لصفلا

 .. ةمدقملا

 لوألا بابيلا

 ىرخألا مولعلاب هتقالعو هجهانم روطتو خيراتلا موهفم

 ................ حيراتلا بفقيرعت

 ا خيراتلا دئاوف

34 

...41 

 41 نع
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 خي دراتلا ثحبلا ل رصأ

 5 ا ناسنإلا ملع

 031 ا 1 ىقيسوملاو ةرامعلاو تحنلاو ريوصتلاو مسرلا

 د00 ا

 07 وتنال نول يخيراتلا نيودتلاو ثحبلا جهانم روطتو ةأشن :ثلاثلا لصفلا

 07 جا هن ملا ةميدقلا تاراضحلا يف يخيراتلا نيودتلا :الوأ

 69 ...................................... ةيقيرغألا ةراضحلا يف يخيراتلا نيودتلا :ًايناث

 ل يي ةينامورلا ةراضحلا يف يخيراتلا نيودتلا :ًاثلاث

 77 ..........بتبىننت. . ةيمالصإلا ةيبرعلا ةراضحلا يف يخيراتلا نيودتلا :ًاعبار

 ااا ابوروأ يف يخيراتلا نيودتلا :ًاسماخ

 يناثلا بابلا

 11 اهدقنو لوصألا عمجو عوضوملا رايتخا :لوألا لصفلا

 1! ل عوضوملا رايتخا :ًالوأ

 120 ل (ظاوه) ثحبلا ةطخ :ًايناث

 ١ (8اععممل © نءاذام) يرهاظلا وأ ىجراخلا دقنلا 136

 143 ملا 190021 تطأ اوم ىنطابلا دقنلا 2



 295 تايوتحملا

 1 ك5 تامولعملا نيودتو ةءارقلا :ًاسماخ

 165 مي ................ هنهسلا ةباتكو ضرعلا : يناثلا لصفلا

 1617 0 ل و ها خا و اا الام ليلعتلاو جاتنتسالاو داهتجالا مادختسا

 1 ااا ا يوتا لا

 ا شماهلا وأ ةيشاحلا

 0 سم عا شماوهلا يف تامولعملا قيئوت بيلاسأ

 0000 باتك ىلإ هيف راشي يذلا ا :الوأ

 185 نيتيلاتتم نيترم هسفن باتكلا ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا : اياك

 186 نيتيلاتتم ريغ نيترم باتكلا ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا ًاعلاث

 00000 روشنم ريغ طوطخم ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :ًاعبار

 190...... ةديرج يف ةلاقم وأ ةلجم يف ثحب ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا : افا

 1922 رخآ باتك نم ةلوقنم ةرقف ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :ًاسداس

 193 ... رخآ ًامسا لمحي باتك يف ةسارد ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :اعباس

 000000000 د9 ةيموكح قئاثو ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا :ًانماث

 181 لا ةروشنم ريغ تاسارد ىلإ هيف راشي يذلا 0 : اهسأك

 ١ ما ةروشنم ريغ ةيبنجأ قئاثو ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا 196

 سابتقا ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا  رشع 0

 1 مرا سا حب تاعوسوملا قدح قم

 ةيصخخش تاالباقم ىلإ هيف راشي يذلا شماهلا  رشع يناث

 |( 1 01010101211221 ااا ةماع ةرضاحم وأ



 201 ثحبلا ماسقأ :ثلاثلا لصفلا

 2017 يموت بلال اقالة ملقا سو سدس, دروذألا ثقل" قيقا الأ

 1 (هءامم»آءلععصعص:) ريدقتلاو ركشلا ةحفص - اكلاث

 214 ..................... (1ةطاع نأ ©0ههاع2ا5) هسرهف وأ ثحبلا تايوتحم - ًاعبار

 217 ام (18590010601090) ةمدقملا - ًاسماخ

 2400: يبو ماسلا طا وا تاس. لكم وأ فحبلا نتف - ًاسدانن

 281 6. مم ينم (609010ا18008) ةمئاخلا اعنا

 224 اا (47786901665) :قحالملا  ًانماث

 0 ةينفلا سراهفلا  ًاعسات

 226 -........................... (81طاةهوةططت) عجارملاو رداصملا سرهف - ًارشاع

 2139 0 ااا 000 اهرشنو ةيخيراتلا صوصتلا قيقحنت : عيارلا لصنفلا

 241 نيني ا... خصقلا ةيلمع :ًالوأ

 24 اممم مميت يمي يمس ا يتا عحصتْلا بيقرت : ًايئأث

 2 صنلا قيقحت :انلاث

 230 يك هلا ماما ا و لا تا ايار

 201 قحالملا

 269 2............-.............................. ثحايلل ةيملع تاداشرإ (1) مقر قحلم

 21 ديجلا يملعلا ثحبلا تافصاوم (2) مقر قحلم

 275 تس يت تت عجارملاو رداصملا ةديرج


